USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 17.06.2015
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně:
32/6 V o l í :
17.06.2015
1) návrhovou komisi ve složení: Terezie Kantorová, Pavla Petrová, Ing. Pavel
Lukaštík;
2) ověřovatele zápisu z 6. zasedání ZO konaného dne 17.6.2015: Mgr. Zdeňka
Rončková, Vladimír Nemec;
33/6 S c h v a l u j e :
17.06.2015
1) program 6. zasedání ZO konaného dne 17.6.2015 rozšířený o bod „Dodatek č.
5 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Komenského 1000 Dolní Lutyně
okres Karviná, příspěvková organizace“ zařazený před bod „majetkové“;
2) po projednání vznik členství Statutárního města Havířova ve Svazku měst a
obcí okresu Karviná;
3) dodatek č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20.
prosince 2005 týkající se změny odst. 5 ustanovení článku V. Členství ve
svazku Stanov Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005,
dle přílohy;
4) dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne
20. prosince 2005 týkající se změny názvu orgánu SMOOK v ustanovení
odstavce 2 písmena b) článku IV. Členství ve svazku obcí, majetkoprávní
vypořádání s odstupujícími členy svazku, dle přílohy;
5) v souladu s ust. § 23 odst. 4 zák.č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost ZŠ a MŠ s polským
jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná
,příspěvková organizace pro období školního roku 2015/2016, a to nad výši
stanovou krajským normativem;
6) dodatek č. 5 ke Zřizovací listině ze dne 25.6.2001 příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského
1000 okres Karviná, příspěvková organizace;
7) odkup pozemků parc.č. 106/2, 1597/5, 1607/1, 1607/4, 1607/5 a 1617/3 v kat.
území Dolní Lutyně, vedených na LV čís. 2442 od Ing. Pavla Adamce, bytem
Bystrc, e.č. 120, Brno, za cenu dle znaleckého posudku včetně nákladů
spojených s převodem;
8) záměr prodeje pozemku parc.č. 4039 kat. území Dolní Lutyně;
9) záměr darování části pozemku parc.č. 4334 kat. území Dolní Lutyně, a to pod
tělesem komunikace státní silnice S4685, 3. třída
10) akceptaci Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvy zakládající právo umístit a provést stavbu č. ODL/0080/2015
s budoucími povinnými Otýlií Tobolovou a Ing. Josefem Tobolou, oba bytem
Hlavní 33, Věřňovice

34/6 P o v o l u j e :
17.06.2015
1) v souladu s ust. § 23 odst. 4 zák.č. 561/2004 sb., ve znění pozdějších
předpisů, výjimku z počtu žáků ve třídě Základní škole a Mateřské škole
s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná,
příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016;
35/6 N e s c h v a l u j e :
17.6.2015
1) v souladu s ust. § 85 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, poskytnutí dotace PZKO – MS v Dolní Lutyni Věřňovicích na částečnou
úhradu nákladů na opravu střechy Domu PZKO ve Věřňovicích;
36/6 B e r e n a v ě d o m í :
17.6.2015
1) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;

Mgr. Pavel Buzek
starosta obce

Bc. Jan Fismol
místostarosta obce

