USNESENÍ
z 17. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 14.12.2016
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně:
87/17 V o l í :
14.12.2016
1) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jana Drobilová, Mgr. Marcel Figura, Vladimír
Nemec;
2) ověřovatele zápisu z 17. zasedání ZO konaného dne 14.12.2016: Ing. Pavel
Lukaštík, Mgr. Zdeňka Rončková;
88/17 S c h v a l u j e :
14.12.2016
1) program 17. zasedání ZO konaného dne 14.12.2016 s tím, že bod č. 3. je
součástí bodu č. 4 a bodem 3. je nový materiál „Kalkulace stočného pro rok
2017“;
2) cenu vody pro stočné pro rok 2017 ve výši 37,32 Kč/m3 (včetně DPH);
3) podle ust. § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, rozpočet obce na rok 2017, a to rozpočet příjmů, rozpočet
investičních a neinvestičních výdajů v členění na paragrafy dle přílohy materiálu;
4) poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce na rok 2017 příspěvkovým
organizacím obce
a) ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000, ve výši 5.100
tis. Kč;
b) ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652,
ve výši 900 tis. Kč;
c) Osvětová besed v Dolní Lutyni, K Výšině 211, Dolní Lutyně, ve výši 1.760
tis. Kč;
5) podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce na rok 2017 sportovním
organizacím
a) TJ Sokol Dolní Lutyně ve výši 200 tis. Kč;
b) TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice ve výši 160 tis. Kč;
6) smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Dolní Lutyně ve výši 200 tis. Kč;
7) smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice ve výši 160 tis.
Kč;
8) rozpočet sociálního fondu obce Dolní Lutyně na rok 2017 dle přílohy materiálu;
9) rozpočtový výhled na roky 2017 – 2025;

10) poskytnutí finančních darů členům kontrolního a finančního výboru, kteří nejsou
členy zastupitelstva obce;
11) koupi pozemku parc.č. 113, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1134 m2,
jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 1112, zapsané na LV č.
1445, k.ú. Dolní Lutyně vedeného u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Karviná od spolumajitelek, který jsou: Višvardová
Ladislava, Na vyhlídce 835, 251 68 Sulice – Hlubočina a Teršová Věra, Husova
66, 266 01 Beroun – Zavadilka, za cenu 1.600 tis. Kč. Nebytové prostory jsou
zatíženy právem nájmu pro společnost TOP drogerie ČR s.r.o. IČ 04710673 na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců;
12) rozpočtové opatření čís. 14/2016;
13) Termíny konání zasedání zastupitelstva obce pro rok 2017;
89/17 S t a n o v í :
14.12.2016
1) že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací
překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu na rok 2017 (v rámci paragrafů se
změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje);
90/17 Rozhodlo:
14.12.2016
1) že o předložených návrzích na změnu Územního plánu Dolní Lutyně rozhodne
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve vazbě na § 46 odt. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů, na svém posledním zasedání v roce 2017;
2) o odložení účinnosti usnesení č. 84/16, bod 7 ze dne 16.11.2016, a to do doby
uplynutí lhůty pro úpravu odpočtu daně z přidané hodnoty u dárce (dle §78 a
násl. zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty).

91/17 B e r e n a v ě d o m í :
14.12.2016
1) návrhy na změnu Územního plánu Dolní Lutyně podané v roce 2016 dle
důvodové zprávy označené jako N26 – N28;
2) Zprávu o činnosti kontrolního výboru;
3) Zprávu o činnosti finančního výboru;
4) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;
5) Informaci starosty o prodeji nemovitostí zapsaných na LV čís. 1932 pro kat.
území Dolní Lutyně;

92/17 U k l á d á :
14.12.2016
1)
a)

pořizovateli Územního plánu obce Dolní Lutyně předložit zastupitelstvu
k rozhodnutí návrhy na změnu územního plánu Dolní Lutyně spolu se
svým stanoviskem na jeho posledním zasedání v r. 2017;
b) obci bezodkladně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního
plánu a úřad územního plánování o rozhodnutí zastupitelstva ve smyslu
ustanovení § 46 odst. 3 stavebního zákona;
2) starostovi obce informovat zastupitelstvo obce o stavu jednání ve věci prodeje
nemovitostí zapsaných na LV čís. 1932 pro kat. území Dolní Lutyně;
93/17 P o v ě ř u j e :
14.12.2016
1) starostu obce jednáním s realitní kanceláří o případné možné koupi nemovitostí
zapsaných na LV čís. 1932 kat. území Dolní Lutyně;

Mgr. Pavel Buzek
starosta obce

Bc. Jan Fismol
místostarosta obce

