USNESENÍ
z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 15.6.2016
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně:
68/13 V o l í :
15.6.2016
1) návrhovou komisi ve složení: Terezie Kantorová, Vladimír Nemec, Ing. Petr
Semer;
2) ověřovatele zápisu z 13. zasedání ZO konaného dne 15.6.2016: Ing. Pavel
Makovec, Ing. Miloslav Mžyk;
69/13 S c h v a l u j e :
15.6.2016
1) program 13. zasedání ZO konaného dne 15.06.2016;
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 31.12.2015;
3) V souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Dolní Lutyně za rok 2015;
4) Rozpočtové opatření č. 6/2016;
5) uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu systému
městské autobusové dopravy ve městě Orlová na rok 2016“ s Městem Orlová,
Osvobození 796, Orlová – Lutyně, IČ: 00297577;
6) 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 2016/2017, a to nad výši
stanovou krajským normativem;
7) bezúplatný převod pozemků či jejich částí, na kterých se nachází stavby
místních komunikací, a to: parc.č. 471, 1007/36, 1600/7, 1604/2, 1648, 3336/1,
3336/2, 3588/7, 3588/8, 3588/9, 3588/10, 3996/1, 3997/1, 4161/1, 4161/6,
4180, 4196/2, 4328/1 vše v kat. území Dolní Lutyně od České republiky,
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČ: 01312774, na základě ust. § 7 odst. 2, písm. a) zákona čís. 503/2012 Sb.;
8) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod chodníky v průjezdním
úseku silnice I/67 včetně silniční vegetace za tělesem chodníku od České
republiky, Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČ:
65993390, na Obec Dolní Lutyně;
9) odkoupení spoluvlastnického podílu 5/8 z celku pozemku parc.č. 298/1 kat.
území Dolní Lutyně, ostatní plocha, ostatní komunikace od paní Jany Bilkové,
Bystřice 126, 739 95 Bystřice, za smluvní cenu 4.000,- Kč + úhradu veškerých
nákladů spojených s převodem;

10) Převedení projektu „Kanalizace Věřňovice“ vedeného v účetnictví obce
v organizačním členění investičních akcí pod číslem 30402 do nákladů jako
zmařenou investici ve výši 634.620,- Kč;
70/13 V y s l o v u j e :
15.6.2016
1) souhlas s celoročním hospodařením Obce Dolní Lutyně v roce 2015 podle ust.
§ 17 odst. 7 zák.č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výhradou;
71/13 P ř i j í m á :
15.6.2016
1) opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření za
rok 2015, dle přílohy důvodové zprávy;
72/13 Po v o l u j e :
15.6.2016
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 2016/2017;
73/13 B e r e n a v ě d o m í :
15.6.2016
1) zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2015;
2) zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;
3) návrh možnosti investic a naložení s výnosy obce;
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