USNESENÍ
z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 15.11.2017
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně:
120/23 V o l í :
15.11.2017
1)
2)

návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Rončková, Terezie Kantorová, Ing.
Pavel Makovec;
ověřovatele zápisu z 23. zasedání ZO konaného dne 15.11.2017: Ing. Pavel
Lukaštík, Vladimír Nemec;

121/23 S c h v a l u j e :
15.11.2017
1) program 23. zasedání ZO konaného dne 15.11.2017 s rozšířením o bod
Rozpočtové opatření č. 3/2017 zařazené před bod 5.;
2) Rozpočtové opatření č. 3/2017;
3) Rozpočtové opatření č. 12/2017;
4) neinvestiční příspěvek Základní škole a Mateřské škole Aloise Jiráska Dolní
Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace, ve výši 560 tis.
Kč;
5) žádost o vrácení části poskytnuté zálohy na financování projektu Šablony I na ZŠ
a MŠ Dolní Lutyně ve výši 100 tis. Kč Základní školou a Mateřskou školou s
polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná,
příspěvková organizace, v roce 2018;
6) v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvku TJ Sokol Dolní Lutyně ve výši
25 tis. Kč;
7) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Dolní Lutyně ve výši 25
tis. Kč;
8) v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvku TJ Sokol Dolní Lutyně –
Věřňovice ve výši 15 tis. Kč;
9) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice
ve výši 15 tis. Kč;
10) Poskytnutí finančních darů členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou
členy zastupitelstva obce, dle předloženého návrhu;
122/23 R o z h o d l o :
15.11.2017
1) o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- 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
Moravskoslezském kraji“;
123/23 V y d á v á :
15.11.2017
1) v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, §
171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č.
2 Územního plánu Dolní Lutyně opatřením obecné povahy, po ověření, že změna
územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, stanoviskem krajského úřadu a se stanovisky
dotčených orgánů;
2) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2017, o nočním klidu
124/23 B e r e n a v ě d o m í :
15.11.2017
1)
2)
3)
4)

Důvodovou zprávu k návrhu na vydání změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně;
Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;
Návrh na udělení stříbrné pamětní medaile palu Richardu Konkolskému
Poděkování jednotkám sboru dobrovolných hasičů Dolní Lutyně Nerad a střed za
vysoké osobní nasazení a profesionální zvládnutí záchranných prací při řešení
následků orkánu Herwart.

Mgr. Pavel Buzek
starosta obce

Bc. Jan Fismol
místostarosta obce

