USNESENÍ
z 16. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 16.11.2016
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně:
83/16 V o l í :
16.11.2016
1) návrhovou komisi ve složení: Terezie Kantorová, Ing. Miloslav Mžyk, Ing.
Pavel Makovec;
2) ověřovatele zápisu z 16. zasedání ZO konaného dne 16.11.2016: Pavla
Petrová, Mgr. Zdeňka Rončková;
84/16 S c h v a l u j e :
16.11.2016
1) program 16. zasedání ZO konaného dne 16.11.2016, rozšířený o bod
„Dodatek č. 2 smlouvy o provozování kanalizací se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.“;
2) zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ Aloise Jiráska, Dolní Lutyně, Komenského 1000,
příspěvková organizace, pro rok 2016 o 250.000,- Kč na financování projektu
„Šablony I na ZŠ a MŠ Dolní Lutyně“;
3) zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně,
Koperníkova 652 příspěvková organizace, pro rok 2016 o 200.000,- Kč na
financování projektu „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a
rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Dolní Lutyně“;
4) zvýšení příspěvku Osvětové besedě v Dolní Lutyni pro rok 2016 o 200.000,Kč na opravy budovy a kanceláří;
5) rozpočtové opatření č. 12/2016;
6) přijetí daru pozemku parc.č. 2207 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú.
Dolní Lutyně, zapsaného na listu vlastnictví č. 2714 u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná, od manželů Jiřího a
Markéty Blahových, Na Výšině 93, 73553 Dolní Lutyně;
7) přijetí daru kanalizační stoky o celkové délce 485,1 m na pozemcích parc.č.
1252/9, 1252/41, 1252/44, 1252/20, 1252/35, 1252/19, 296, 295/1, 289/1,
289/2, 287, 254, vše v k.ú. Dolní Lutyně od společnosti DRC s.r.o., Bořivojova
878/35, 130 00 Praha 3, IČ: 28226895;
8) dodatek č. 2 smlouvy o provozování kanalizací uzavřené dne 28.7.2016 se
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.;

85/16 R o z h o d l o :
16.11.2016
1) o poskytnutí dotace ve výši 70.108,- Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému
kraji na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“;
2) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji v souladu
se smlouvou o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezskému kraji“;
86/16 B e r e n a v ě d o m í :
16.11.2016
1) schválený závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu karviná za rok 2015;
2) Zprávu o výsledku přezkoumání Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok
2015;
3) zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;
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