Z á pi s
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lutyně, konaného dne 16.12.2015
v 16,30 hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lutyni
10. zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno písemným pozváním 7 dnů předem.
Zastupitelstvo obce čítá:
z nichž bylo přítomno:
omluveni:

15 členů
13 členů
2 členové (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer), Ing. Jana
Drobilová dorazila 17.15 hod.

dále přítomni – viz listina přítomných
PROGRAM:
1. Úvod
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtový výhled
4. Rozpočet obce na rok 2016 a příspěvky příspěvkovým a společenským
organizacím
5. Rozpočtové opatření č. 10/2015
6. Obecně závazná vyhláška 1/2015 o místním poplatku za odpad
7. Pořízení změny územního plánu
8. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
9. Dary členům výborů
10. Majetkové
11. Zpráva o činnosti RO
12. Diskuze
13. Závěr
K 1 . b o d u j e d n á n í – Úvod:
Jednání bylo zahájeno v 16.40 hodin
Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva, omluvil nepřítomné Bc. Fismol a Ing.
Semera, paní Drobilová brzy dorazí, přednesl návrh na složení návrhové komise:
Mgr. Zdeňka Rončková, Vladimír Nemec, Mgr. Marcel Figura
• Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Ing. Jana Drobilová),
Návrh na zvolení ověřovatelů zápisu: Pavla Petrová, Ing. Pavel Lukaštík
• Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Ing. Jana Drobilová),
Starosta přednesl návrh na doplnění programu o body:
Kotlíkové dotace (bod č. 10 – před majetkové)
1/11

Diskuze – rozšíření o „organizační“ (bod č. 13)
Připomínky ani námitky nebyly vzneseny.
• Zastupitelstvo obce schvaluje program 10. zasedání ZO konané dne 16.12.2015
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Ing. Jana Drobilová),

K 2 . b o d u j e d n á n í – Kontrola usnesení:
Na 9. zasedání ZO dne 18.11 nebyly uloženy žádné úkoly.
K 3 . b o d u j e d n á n í – Rozpočtový výhled:
Na doporučení auditorů má být upraven rozpočtový výhled na rok 2015, a to o úvěry
a půjčky v souvislosti s výstavbou kanalizace Věřňovice, od roku 2016 bude splátka
úvěru.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta nechal hlasovat o usnesení:
• Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2022;
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Ing. Jana Drobilová),
K 4 . b o d u j e d n á n í – Rozpočet obce na rok 2016 a příspěvky
příspěvkovým a společenským organizacím:
Starosta uvedl, že rozpočet je navržen jako vyrovnaný, předpokládají se příjmy ve
výši 58,486 mil Kč, výdaje 72,176 mil. Kč. Rozdíl bude kryt z přebytku hospodaření
z minulého roku, počítá se s 15 mil. přebytkem roku 2015. a splátky úvěru pak
s částkou 1,31 mi. Kč. V rozpočtu nejsou zahrnuty příjmy z dotací, s těmito nelze
předem počítat.
Na straně příjmů jde převážně o daňové příjmy dle rozpočtového určení daní (53,440
mil. Kč), z nichž největší položku tvoří příjem z DPH. Ostatní příjmy tvoří nájmy,
transfery (např. školství). Na straně výdajů jsou nově u příspěvkových organizací
konkretizovány příspěvky dle IČ organizace.
Příjmy 58,486 mil. Kč
Starosta komentoval jednotlivé položky příjmů dle předloženého návrhu. Zmínil, že
dobře se rozvíjející ekonomika má příznivý vliv na růst příjmů z DPH (nejvýznamnější
položka). Ostatní příjmy jsou např. poplatky za odpad, daň z nemovitostí, dotace na
školství aj. Ostatní nedaňové příjmy jsou např. za třídění odpadů. (V této souvislosti
starosta zmínil, že bude změna zákona o odpadech, kdy i pneumatiky budou
vykupovány, zatímco nyní za jejich likvidaci platíme). Další příjmy jsou také z loterií a
hracích automatů.
Výdaje 72,176 mil. Kč
Starosta interpretoval jednotlivé paragrafy a specifikoval náklady na jednotlivých
položkách.
§ 1014 – Ozdravování hosp. zvířat, polní plodiny
náklady se oproti minulým létům snižují, nicméně rozpočtová částka zůstává
§ 2212 – Silnice a doprava
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na zimní údržbu je vyčleněno 700 tis.
opravy a udržování 2.100 tis. (navýšení o opravu chodníku od polské ZŠ
k poště (akce SmVaK) – bortí swe patníky, ucpaná dešťová kanalizace,
špatný povrch, odhad je 1 mil. Kč.
dopravní obslužnost (ČSAD Karviná) – bude se soutěžit dopravce s MS
krajem
budovy a stavby – chodník Rychvaldská přesunut na rok 2016 + zastávka u
obecního úřadu – přesun od prodejny „Klečka“
dále jsou zde částky na projekty, a to :
propojení centra za místní části Zbytky chodníkem (zatím jen studie, je nutno
řešit majetkově, což je časově náročné
Chodník Nerad – dočasný plastový vyměnit za stálý, i když plastový má své
výhody (např. pro cyklisty – školáky), projekčně chodníky dotáhnout od
hasičské zbrojnice až k vlakovému nástupišti (víceleté)
Parkoviště u základní školy A. Jiráska (velká škola) – zvýšený nárůst dopravy
Křižovatka v centru na silnici I/67 – světelná „inteligentní křižovatka“ jako
v Petřvaldě „U Valachovce“ – kruhový objezd není realizovatelný, inteligentní
křižovatka je vhodná i pro chodce
stroje, přístroje a zařízení – nákup malotraktoru na odklízení sněhu, současný
už bude mít 20 let
17.15 přišla paní Drobilová
§ 2321 – Odpadní vody
rozpočet podobný jako v roce 2014, počítá se s nárůstem nákladů na spotřebu
el. energie pro provoz ČOV Věřňovice
odhadem byly stanoveny náklady na provoz ČOV, zatím nemáme zkušenosti
400 tis je na pokuty na odvádění odpadních vod
Plánován je projekt na odkanalizování dalších částí
Počítá se s odkupy pozemků dotčených kanalizací ve Věřňovicích
§ 3113 – Základní školy
hospodaří dobře
počítá se s náklady na přemístění polské mateřské školky
§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře
rozpočet podobně jako loni, počítá se s rekonstrukcí prostor v 1. patře
kulturního domu Dolní Lutyně
§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury a církví
podobně, jako loňský rozpočet
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§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
podobně, jako loňský rozpočet před navýšením, podíl Dolní Lutyně: Věřňovice
2:1
§ 3421 – Využití volního času mládeže
jako loňský rozpočet
§ 3429 – Ostatní zájm. činnost a rekreace
příspěvky organizacím – chovatelé, Šikulky, holubáři, včelaři.
Navýšení pro fungující organizace
§ 3612 – Bytové hospodářství
byty v domě č.p. 1055 jsou opravené, bude se opravovat schodiště k bytům
na hasičské zbrojnici a dosluhují plynové kotle
§ 3613 – Nebytové hospodářství
výměna oken v kulturním domě Věřňovice
oprava prostor po paní Šimčíkové (dosud není zájemce o nájem)
podlaha v holubářské klubovně u ZŠ Zbytky
skautská klubovna aj.
na pol. Budovy, haly stavby je 1 mil. na fasádu, okapy, dokončovací práce na
ZŠ Nerad
§ 3631 – Veřejné osvětlení
výměna svítidel za úsporná LED (úspora energie)
přesun sloupů v chodníku podél hlavní cesty v centru obce – odstranit mimo
chodník
§ 3632 – Pohřebnictví
rozšíření hřbitova za smuteční síň – urnový háj (pozemek církve)
§ 3635 – Územní plánování
dokončení změny č. 1
§ 3639 – Komunální služby
náklady na pracovníky VPP pokryty na straně příjmů dotacemi z úřadu práce
Na pol. 6130 Pozemky - jsou vyčleněny prostředky na výkupy pozemků
v rámci přípravy kanalizace
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§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu
náklady na zaměstnance sběrného dvora
náklady na odvoz komunálního odpadu aj
na pol. Stroje, přístroje a zařízení jsou vyčleněny prostředky na nástavby na
současné vybavení (pozn. dnes dorazil lis na papír)
§ 3745 – Péče o vzhled obce a zeleň
rok 2016 bude „rok malých projektů“ - zastávky, označníky v obci aj.
na investicích se počítá s úpravou hřiště u Neradské školy, dalším je projekt
areálu bývalého koupaliště a ekologická zátěž u rybníčku ve Waroschově lese
– možnost dotací až 85 %
§ 3749 – Ostatní činnost k ochraně přírody
standardně na kácení, fréhování a prořezy vegetace
§ 4551 – Pečovatelská služba
téměř stejné jako v loňském roce
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
stejné jako v loňském roce
§ 5512 – Vnitřní správa – požární ochrana
téměř stejně, 100 tis. na nákup stolů a židlí do zbrojnice v Neradě
§ 6112 – Vnitřní správa – zastupitelstvo
změny dle zákonů
§ 6115 a 6117 – Volby
0,- Kč
§ 6171 – Vnitro
Pokračování rekonstrukce úřadu – nejdříve bezbariérový vstup, chodníky,
výtahy kanceláře, fasáda v následujícím roce
REZERVA – bude upravena dle výsledku roku 2015
Z dalších investic je nutno plánovat novou ČOV v centru – stará je velice historická.
Starosta se dotázal, zda jsou nějaké dotazy od zastupitelů i od občanů, vyzval
k předkládání návrhů na projekty a čerpání dotací.
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Ing. Drobilová poznamenala, že je možno čerpat dotace na veřejné osvětlení
z národního programu – max. 70 %, do výše 2 mil. Kč.
Starosta ještě dodal, že dotace na zateplen nyní již nejsou výhodné – max. 40 %.
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU – stejný jako loni
ROZPOČTOVÝ VÝHLED - upravený dle požadavků
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta nechal hlasovat o
usneseních:
• Zastupitelstvo obce schvaluje podle ust. § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce na rok
2016, a to rozpočet příjmů, rozpočet investičních a neinvestičních výdajů
v členění na paragrafy dle přílohy materiálu;
13 hlasy, 2 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer)
• Zastupitelstvo obce stanoví, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být
jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních a
investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu na rok 2016
(v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových
povoluje;
13 hlasy, 2 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer)
1) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu
obce na rok 2016 příspěvkovým organizacím obce
a) ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, ve výši 5.000
tis. Kč;
b) ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, Koperníkova
652, ve výši 900 tis. Kč;
c) Osvětová beseda v Dolní Lutyni, K Výšině 211, Dolní Lutyně, ve výši
1.650 tis. Kč;
13 hlasy, 2 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer)
2) Zastupitelstvo obce schvaluje podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
obce na rok 2016 sportovním organizacím:
a) TJ Sokol Dolní Lutyně ve výši 240 tis. Kč;
b) TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice ve výši 120 tis. Kč;
13 hlasy, 2 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer)
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Dolní
Lutyně ve výši 240 tis. Kč;
13 hlasy, 2 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer)
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Dolní
Lutyně – Věřňovice ve výši 120 tis. Kč;
13 hlasy, 2 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer)
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• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet sociálního fondu obce Dolní Lutyně na
rok 2016 dle přílohy materiálu;
13 hlasy, 2 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer)
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 - 2023;
13 hlasy, 2 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer)

K 5 . b o d u j e d n á n í – Rozpočtové opatření č. 10/2015:
Hlavní důvody rozpočtového opatření je z důvodu dotací na kanalizaci Věřňovice.
Starosta vysvětlil jednotlivé položky dle důvodové zprávy.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta nechal hlasovat o usnesení:
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření čís. 10/2015;
13 hlasy, 2 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer)

K 6 . b o d u j e d n á n í – Obecně závazná vyhláška č. 1/2015:
Jedná se o vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku se
nemění. Změna je z důvodu změny zákona – osvobození některých kategorií
poplatníků.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta nechal hlasovat o usnesení:
• Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů;
13 hlasy, 2 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer)

K 7 . b o d u j e d n á n í – Pořízení změny územního plánu:
Starosta osvětlil mechanizmus změny územního plánu. Žádosti za poslední rok jsou
pod pořadovými čísly 12 – 25. Jsou zde žádosti opodstatněné, opakované i
spekulativní.
Změna územního plánu č. 1 je v procesu schvalování. Řeší se ochranné pásmo pro
obchvat – změna z 50 na 100 m. Doporučení zpracovatele je dokud není změna
územního plánu platná, nelze schvalovat další změny.
V budoucnu nebude možné použít zábor zemědělské půdy. Tam, kde je stavební
parcela, ale nestaví se 5 let, může být vyňata.
Doporučení je tedy vzít návrhy na vědomí a rozhodnout, že se bude zastupitelstvo
návrhy zabývat až po schválení změny č 1. Uložit návrhy v Bohumíně.
18.15 odešla paní Petrová
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta nechal hlasovat o usneseních:
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• Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy na změnu Územního plánu Dolní
Lutyně podané v roce 2015 dle důvodové zprávy označené jako N12 – N25;
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Pavla Petrová)
• Zastupitelstvo obce rozhodlo, že o předložených návrzích na změnu územního
plánu rozhodne podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve vazbě na § 46 odt. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů, nejpozději při vydání změny č. 1 Územního
plánu Dolní Lutyně;
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Pavla Petrová)
• Zastupitelstvo obce ukládá, pořizovateli územního plánu předložit zastupitelstvu
k rozhodnutí návrhy na změnu územního plánu Dolní Lutyně spolu se svým
stanoviskem nejpozději při vydání změny č. 1 Územního plánu Dolní Lutyně;
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Pavla Petrová)
• Zastupitelstvo obce ukládá, obci bezodkladně informovat jednotlivé navrhovatele
změny územního plánování a úřad územního plánování o rozhodnutí
zastupitelstva ve smyslu ustanovení § 46 odst. 3 stavebního zákona;
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Pavla Petrová)

K 8 . b o d u j e d n á n í – Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru:
Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl Ing. Miloslav Mžyk. Uvedl, co vše
kontrolovali, jaký je plán na další rok, kdo jsou členové výboru. S finančním výborem
se dohodli, že za kontrolní výbor se bude účastnit Ing. Finda.
Zprávu o činnosti finančního výboru přednesla paní Terezie Kantorová.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, zastupitelstvo bere na vědomí. Starosta
nechal hlasovat o usneseních:

K 9 . b o d u j e d n á n í – Dary členům výborů
Předložený návrh odměn nečlenům zastupitelstva byl doplněn o pana Malcharka –
člena kontrolního výboru .
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta nechal hlasovat o usnesení:
• Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních darů členům kontrolního a
finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce;
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Pavla Petrová)

8/11

K 1 0 . b o d u j e d n á n í – Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“:
Rozhodnutí o poskytnutí přéspěvku vlastníkům rodinných domů v obci bylo
schváleno na 9. zastupitelstvu dne 18.11.2015. Nyní je předkládána smlouva
s Moravskoslezským krajem o spolupráci při realizaci projektu.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta nechal hlasovat o usnesení:
• Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s Moravskoslezským
krajem;
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Pavla Petrová)
K 1 1 . b o d u j e d n á n í – Majetkové:
11. a) Nabídka daru pozemků – chodníky u bytových domů SBD Havířov
SBD Havířov nabídlo obci darování pozemků – komunikací a chodníků u bytových
domů na ul. Ke Statku“ Rada obce přijetí daru doporučuje.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta nechal hlasovat o usneseních:
• Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pozemků parc.č. 1602/41, 1602/40,
1602/24, 1602/39, 1602/38, 1602/37, 1602/31, 1601/2, 1602/22, vše v kat. území
Dolní Lutyně, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2081, od Stavebního bytového družstva Havířov, IČ:
00415227, Hornosušská 1041/2, 735 64 Havířov – prostřední Suchá;
11 hlasy, 4 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Pavla Petrová, Ing.
Pavel Lukaštík – dočasně nepřítomen)
• Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se Stavebním bytovým
družstvem Havířov, IČ: 00415227, sídlo Hornosušská 1041/2, 735 64 Havířov –
Prostřední Suchá o převodu pozemků;
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Pavla Petrová)

11. b) Záměr opravy válečného hrobu
Pan Michálek – člen klubu vojenské historie se obrátil na obec s rozšířenou
působnosti Bohumín s žádostí o opravu válečného hrobu č. 1409 na místním
hřbitově v Dolní Lutyni. Je zde pochováno 6 německých vojáků. Na opravu lze
čerpat dotaci až 40 tis. Kč, není však nároková.
Paní Kantorová se dotázala co to znamená „válečný hrob“? Mgr. Kawanová sdělila,
že u ministerstva obrany je veden seznam válečných hrobů, někdy jde pouze o
pamětní desky. Starosta uvedl, že hrob je v evidenci už dávno. Paní Kantorová se
dotázala, zda je jich více. ANO Ing. Mžyk řekl, že povinnost postarat se o tyto hroby
je dána zákonem.
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta nechal hlasovat o usnesení:
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• Zastupitelstvo obce schvaluje záměr opravy válečného hrobu č. 1409 na hřbitově
v Dolní Lutyni a podání žádosti o poskytnutí dotace na zabezpečení péče o
válečné hroby;
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Pavla Petrová)

11. c) Převod dopravního značení
vlastnictví obce Dolní Lutyně

cyklotras a

informační

tabule

do

Předložena byla smlouva o smlouvě budoucí na převod a o provádění údržby.
Starosta vysvětlil důvody, zejména udržitelnost projektu.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta nechal hlasovat o usnesení:
• Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu
dopravního značení cyklotras a informační tabule do vlastnictví obce Dolní
Lutyně a provádění údržby dopravního značení cyklotras a informační tabule na
území obce Dolní Lutyně;
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Pavla Petrová)

K 1 2 . b o d u j e d n á n í – Zpráva o činnosti rady obce:
Nebyly žádné dotazy ani připomínky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
K 1 3 . b o d u j e d n á n í – Diskuze, organizační:
Časový plán zasedání zastupitelstva obce a rady obce v roce 2016
Starosta předložil návrh termínů jednání zastupitelstva, Uvedl, že byl zvolen stejný
model jako v roce 2015, tedy 1 x za 2 měsíce. Termíny rady jsou pouze na vědomí.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. Starosta nechal hlasovat o usnesení:
• Zastupitelstvo obce schvaluje termíny konání zasedání zastupitelstva obce pro
rok 2016;
12 hlasy, 3 nepřítomni (Bc. Jan Fismol, Ing. Petr Semer, Pavla Petrová)
Dotazy přítomných občanů
Pan Koláček se dotázal, zda by bylo možno omezit tonáž dopravy na cestě od
rozcestí v Rychvaldě do centra Dolní Lutyně. Starosta odpověděl, že se o toto
snažíme dlouhodobě, ale zatím nelze, v této věci rozhoduje kraj. Je plánována
oprava komunikace. Starosta doporučuje zvýšit tlak od občanů na kraj, zasílat petice.
Pan Lukaščík Miroslav se dotázal, zda je v pravomoci kontrolního výboru kontrolovat
svah u pískovny. Ing. Mžyk sdělil, že kontrola pískovny bude v lednu, lze si vyžádat
geodetické měření. Starosta řekl, že podnět může dát i občan. Cemex těží intenzivně
zvláště v části u Dětmarovic, brzy však bude vytěženo. Nedá-li pan Burdek souhlas,
není možno pokračovat.
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Dále se pan Lukaščík dotázal na opravu cesty u domu s pečovatelskou službou.
Starosta sdělil, že oprava ano, ale nebude pokládán nový povrch.
Dále pan Lukaščík upozornil na díru v komunikaci u neradské školy – odbočka na
Bohumín. Starosta upozorní majitele komunikace.
Dotaz pana Lukaščíka kdy bude světelná křižovatka? Starosta sdělil, že jde o časově
náročné řešení, nelze v tuto dobu určit.
Připomínka pana Lukaščíka, že jízdní řád na zastávce u prodejny Klečka nelze
přečíst – chybí světlo. Starosta odpověděl, že zastávka bude přemístěna.
Dotaz pana Lukaščíka proč se ruší knihovna ve Věřňovicích. Starosta odpověděl, že
pro 13 čtenářů je provoz neefektivní.

K 1 4 . b o d u j e d n á n í – Závěr
Mgr. Figura přečetl usnesení.
Starosta poděkoval a ukončil zasedání v 19.10 hodin.

Mgr. Pavel Buzek
starosta obce Dolní Lutyně

Bc. Jan Fismol
místostarosta obce Dolní Lutyně

Ověřovatelé:

Pavla Petrová

Ing. Pavel Lukaštík

Zapsala: Věra Kabátková, 17.12.2015
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