USNESENÍ
z 4. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 11.02.2015
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně:
21/4 V o l í :
11.02.2015
1) Návrhovou komisi ve složení: Terezie Kantorová, Vladimír Nemec, Pavla
Petrová;
2) Ověřovatele zápisu z 4. zasedání ZO konaného dne 11.02.2015: Ing. Pavel
Makovec, Ing. Miloslav Mžik;
22/4 S c h v a l u j e :
11.02.2015
1)

program 4. zasedání ZO konaného dne 11.02.2015 rozšířený o bod
„Poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci“;

2)

V souladu s ust. § 85 písm.c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí finančního příspěvku z § 3421 – využití
volného času dětí a mládeže obecního rozpočtu ve výši 60 tis. Kč ZŠ a MŠ
Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková
organizace;

3)

V souladu s ust. § 85 písm. k) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zastavení pozemku parc.č. 358 v kat. území Věřňovice
pro zajištění úvěru ze Státního fondu životního prostředí;

4)

Zástavní smlouvu č. 13163451-Z ve prospěch zástavního věřitele : Státní fond
životního prostředí České republiky, IČ: 00020729 Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11, k zajištění úvěru ze Státního fondu životního prostředí těmito
nemovitostmi ve vlastnictví obce : bývalá knihovna I., U Koina 164 parc.č.
290/2 kat. území Dolní Lutyně, Kulturní dům Věřňovice, U Kulturního domu
165, parc.č. 355, 356 a 358 kat. území Věřňovice, Věranka, Hlavní 202 parc.č.
384/1 kat. území Věřňovice, Pekárna, Koperníkova 812, parc.č. 239 kat. území
Dolní Lutyně;

5)

Odkoupení spoluvlastnického podílu v rozsahu 9/10 na pozemku parc.č.
1904/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) o celkové výměře 1073 m2 a na
pozemku parc.č. 4338/7 silnice o celkové výměře 206 m2, obě v kat. území
Dolní Lutyně, od ČR – Českých energetických závodů, státního podniku
v likvidaci, IČ: 00002691, a to formou dražby, dle důvodové zprávy;

6)

Prodej pozemků parc.č. 353/1 a 354 v kat. území Věřňovice manželům Věře a
Vladislavu Szeligovým, Hlavní 130, Dolní Lutyně – Věřňovice, za cenu dle
znaleckého posudku + náklady spojené s převodem;

7)

Záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 2267 o výměře 2425 m2 a 2156/1
o výměře 1997 m2 v kat. území Horní Lutyně, obec Orlová;

8)

Přijetí daru pozemků parc.č. 1252/41 o výměře 317 m2 (orná půda) a 1252/44
o výměře 318 m2 (orná půda), vše v kat. území Dolní Lutyně, od Vlastimila
Škuty, Ke Statku 1170, Dolní Lutyně;

9)

Přijetí daru pozemku parc.č. 1252/20 o výměře 2087 m2 (orná půda) kat.
území Dolní Lutyně od spoluvlastníků Ing. Pavla Lukaštíka, Mgr. Šárky
Lukaštíkové, oba bytem Zahradní 943, Dolní Lutyně a Vlastimila Škuty, bytem
Ke Statku 1170, Dolní Lutyně;

10) Přijetí daru pozemku parc.č. 1252/9 o výměře 249 m2 (orná půda) od
spoluvlastníků Ing. Pavla Lukaštíka, Mgr. Šarky Lukaštíkové, oba bytem
Zahradní 943, Dolní Lutyně;
11) Přijetí daru – spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 3235/12 o celkové
výměře 148 m2 kat. území Dolní Lutyně, od dárců : Martin Depta – 1/12, Věra
Deptová – 1/12, Miroslav Hanusek – 1/6, Miroslava Michalíková – 1/6,
Sosnová Marie – 1/6;
12) Akceptaci dodatku č. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na území obce Dolní Lutyně na rok
2015 – výše prokazatelné ztráty 509.990,- Kč, předloženého dopravcem
ČSAD Karviná, a.s.
23/4 Po v ě ř u j e :
11.02.2015
1)

Tajemnici obecního úřadu zastupováním obce na dražbě spoluvlastnického
podílu v rozsahu 9/10 na pozemku parc.č. 1904/1 ostatní plocha (ostatní
komunikace) o celkové výměře 1073 m2 a na pozemku parc.č. 4338/7 silnice
o celkové výměře 206 m2, obě v kat. území Dolní Lutyně, s podmínkami dle
zápisu;

24/4 B e r e n a v ě d o m í :
11.02.2015
1)

zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;

2)

informaci starosty obce o problematice stočného v obci

Mgr. Pavel Buzek
starosta obce

Bc. Jan Fismol
místostarosta obce

