USNESENÍ
z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 20.9.2017
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně:
115/22 V o l í :
20.9.2017
1)
2)

návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Rončková, Pavla Petrová, Mgr. Marcel
Figura;
ověřovatele zápisu z 22. zasedání ZO konaného dne 20.9.2017: Ing. Miloslav
Mžyk, Ing. Petr Semer;

116/22 S c h v a l u j e :
20.9.2017
1) program 22. zasedání ZO konaného dne 20.09.2017 kromě bodu 8., který se ruší;
2)

Rozpočtové opatření č. 10/2017;

3)

přemístění autobusové zastávky Dolní Lutyně náměstí“ z prostoru před domem
čp. 337 ul. Koperníkova na parcelu čís. 1/1, k.ú. Dolní Lutyně, před budovou
obecního úřadu ze strany ul. Koperníkova dle předloženého návrhu;

4)

změnu názvu autobusové zastávky „Dolní Lutyně, náměstí“ na „Dolní Lutyně,
obecní úřad“;

5)

změnu názvu autobusové zastávky „Dolní Lutyně, střed“ umístěné na parcele čís.
4336/11, k.ú. Dolní Lutyně (u parčíku) na „Dolní Lutyně, obecní úřad“;

6)

plán investic a plán obnovy – kanalizace Dolní Lutyně, ČOV Dolní Lutyně a
Věřňovice – akce na období do konce roku 2018;

117/22 R o z h o d l o :
20.9.2017
1) o přijetí Zásad pro poskytování bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů
na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020 projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle
na biomasu a tepelná čerpadla“ a „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
2. výzva“ s účinností od 20.09.2017;
2) o poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 60 tis. Kč na financování výměny
stávajícího kotle na tuhá paliva za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj (kotel
na biomasu s ručním přikládáním) paní Lucii Gorgolové, bytem Dolní Lutyně, U
Závor 610;
3) pokračovat v pořizování a projednávání změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně
dle předložené důvodové zprávy, zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů;

118/22 N e s c h v a l u j e :
20.9.2017
1) navýšení finančního příspěvku TJ Sokol Dolní Lutyně na rok 2017 o 70 tis. Kč.;
119/22 B e r e n a v ě d o m í :
20.9.2017
1) Informace o dalším postupu pořizování změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně;
2) zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;
3) informaci o řešení petice přednesené na 21. zasedání zastupitelstva obce;

Mgr. Pavel Buzek
starosta obce

Bc. Jan Fismol
místostarosta obce

