USNESENÍ
z 19. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 19.4.2017
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně:
98/19 V o l í :
19.4.2017
1) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marcel Figura, Ing. Pavel Lukaštík, Vladimír
Nemec;
2) ověřovatele zápisu z 19. zasedání ZO konaného dne 19.4.2017: Ing. Pavel
Makovec, Ing. Miloslav Mžyk;
99/19 R o z h o d l o :
19.4.2017
1) Obec Dolní Lutyně má zájem poskytovat vlastníkům domů na katastru obce
příspěvek na výměnu kotlů formou spolupráce s Moravskoslezským krajem;
100/19 S c h v a l u j e :
19.4.2017
1) program 19. zasedání ZO konaného dne 19.4.2017 doplněný o bod „Zajištění
veřejné obslužnosti“ a ten zařadit za bod „Kotlíkové dotace“;
2) uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dolní Lutyně
s ČSAD Karviná a.s., Bohumínská 1876/2, Karviná, IČ: 45192090; odhad
prokazatelné ztráty za období 1.1.2017 – 31.12.2017 činí 602.676,- Kč;
3) uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu městské
autobusové dopravy ve městě Orlová na rok 2017 s městem Orlová,
Osvobození 796, Orlová – Lutyně, IČ: 00297577; zálohová částka příspěvku na
rok 2017 činí 868.000,- Kč;
4) rozpočtové opatření č. 4/2017;
5)

v souladu s ust. § 85 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
poskytnutí finančního daru z § 3421 – využití volného času dětí a mládeže
obecního rozpočtu v roce 2017 ve výši 80.000,- Kč ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní
Lutyně, Komenského 1000, příspěvková organizace;

6) poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Dolní Lutyně, K Výšině 130,
735 53 Dolní Lutyně, ve výši 50.000,- Kč;
7) zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000,
příspěvková organizace, pro rok 2017 o 500.000,- Kč;

8) zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně,
Koperníkova 652, příspěvková organizace, pro rok 2017 o 100.000,- Kč;
9) koupi pozemku parc.č. 4221/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m²,
jehož součástí je jiná stavba s č.p. 1288, pozemku parc.č. 4221/2, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 194 m², jehož součástí je jiná stavba bez č.p.,
pozemku parc.č. 4221/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 m², jehož
součástí je jiná stavba bez č.p., pozemku parc.č. 4221/4, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 206 m², jehož součástí je jiná stavba bez č.p., pozemku
parc.č. 4221/5, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3319 m², zapsané
u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná
na LV čís. 1932, kat. území Dolní Lutyně, od Štefana Szabo, Verdunská 362/25,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, za smluvní cenu 2.100 tis. Kč, bez
zástavních práv a jiných závazků;
10) záměr směnit část pozemku p.č. 4202/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú. Dolní Lutyně, zapsaného na LV č 10001, ve vlastnictví obce Dolní Lutyně
za část pozemku p.č. 1617/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Dolní
Lutyně, zapsaného na LV 1929 ve vlastnictví fimy NETIS a.s., č.p. 905, 739 92
Návsí, IČ 25838938, a to ve stejných výměrách.
11) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1826/3, trvalý travní porost v kat. území
Dolní Lutyně, zapsaného na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná;
12) prodej pozemku parc.č. 1678, orná půda o výměře 721 m², kat. území Dolní
Lutyně, zapsaného na LV č 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskosleszký
kraj, katastrální pracoviště Karviná, Ing. Tomáši Kleinovi, bytem Zátiší 1169, 735
14 Orlová – Poruba, za cenu dle znaleckého posudku + náklady s tím spojené;
101/19 B e r e n a v ě d o m í :
19.4.2017
1) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;
2) Informaci o převedení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lutyně střed
do kategorie JPO III;

Mgr. Pavel Buzek
starosta obce

Bc. Jan Fismol
místostarosta obce

