USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 15.04.2015
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně:
25/5 V o l í :
15.04.2015
1) návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Semer, Vladimír Nemec, Mgr. Zdeňka
Rončková;
2) ověřovatele zápisu z 5. zasedání ZO konaného dne 15.04.2015: Mgr. Marcel
Figura, Ing. Miloslav Mžyk;
26/5 S c h v a l u j e :
15.04.2015
1) program 5. zasedání ZO konaného dne 15.04.2015;
2) v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku obce Dolní Lutyně sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2014;
3) závěrečný účet obce Dolní Lutyně za rok 2014;
4) rozpočtové opatření č. 2/2015;
5) v souladu s ust. § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, navýšení finančního příspěvku TJ Sokol Dolní Lutyně –
Věřňovice o 16 tis. Kč;
6) akceptaci „smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu systému
městské autobusové dopravy ve městě Orlová pro rok 2015“;
7) prodej pozemku parc.č. 1592 kat. území Dolní Lutyně p. Ivo Adamčíkovi,
bytem Dolní Lutyně, Třanovského 391, za cenu dle znaleckého posudku +
náklady na převod v katastru nemovitostí;
8) přijetí nabídky bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu ideální ½
pozemku parc.č. 2621, ostatní plocha, ostatní komunikace, kat. území Dolní
Lutyně do vlastnictví obce Dolní Lutyně od České republiky, Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových;
9) darování pozemků parc.č. 2267 o výměře 2425 m2 a parc.č. 2156/1 o výměře
1997 m2 v kat. území Horní Lutyně městu Orlová;
10) přijetí daru pozemků parc.č. 4336/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 819 m² a parc.č. 4336/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
2 m², kat. území Dolní Lutyně, od dárce Moravskoslezského kraje,
zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, Úprkova 795/1 702 23 Ostrava;
11) zřízení věcného břemene ve prospěch obce Dolní Lutyně na pozemku parc.č.
4336/1 kat. území Dolní Lutyně, a to právo údržby a přístupu k inženýrským
sítím“ vytýčené v geometrickém plánu č. 2343-5/2015, vlastník pozemku je
Moravskoslezský kraj, zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava;
12) dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1003C14/70 ze dne 31.7.2014, kterým se rozšiřuje rozsah věcného břemene

původní smlouvy o veřejnou část kanalizačních přípojek umístěných na
parcelách ve vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu dle
důvodové zprávy;
27/5 V y s l o v u j e :
15.04.2015
1) souhlas s celoročním hospodařením Obce Dolní Lutyně v roce 2014 podle ust.
§ 17 odst. 7 zák.č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bez výhrad;
28/5 N e s c h v a l u j e :
15.04.2015
1) žádost Dagmar Wojcikové, bytem Dolní Lutyně, Ďáblova kolonie 929 o prodej
části pozemku parc.č. 3301/37 kat. území Dolní Lutyně;
2) žádost Libora Juráka, bytem Dolní Lutyně, Ďáblova kolonie 820 o prodej části
pozemku parc.č. 3301/37 kat. území Dolní Lutyně;
3) žádost Jany Pfiffnerové, bytem Dolní Lutyně, K Vodárně 650 o prodej
pozemku parc.č. 3301/37 kat. území Dolní Lutyně
29/5 R u š í :
15.04.2015
1) usnesení zastupitelstva obce čís. 17/3 bod 2) ze dne 17.12.2014;
2) usnesení zastupitelstva obce čís. 9/2 bod 7) ze dne 19.11.2014;
30/5 P o v ě ř u j e :
15.04.2015
1) podle ust. § 102 odst. 2) písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, radu obce schvalováním rozpočtových opatření na
příjmové stránce rozpočtu bez finančního limitu a na výdajové stránce
rozpočtu do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech včetně možnosti přesunu
výdajových položek mezi paragrafy; pouze u výdajů vztahujících se k přijatým
dotacím limit 500 tis. Kč neplatí a rada obce je oprávněna schválit rozpočtové
opatření i na výdajové stránce rozpočtu do výše přijaté dotace;
31/5 B e r e n a v ě d o m í :
15.04.2015
1) Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce Dolní Lutyně za rok 2014;
2) Celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet
za rok 2014 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok
2014 bez výhrad (příjmy ve výši 3 648,36 tis. Kč a výdaje 5 573,56 tis. Kč);
3) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;
4) Výroční zprávu Policie ČR, obvodní oddělení Dětmarovice,
o stavu
bezpečnosti za rok 2014;

Mgr. Pavel Buzek
starosta obce

Bc. Jan Fismol
místostarosta obce

