USNESENÍ
z 26. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 18.4.2018
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně:
141/26 V o l í :
18.4.2018
1) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Rončková, Mgr. Marcel Figura, Vladimír
Nemec;
2) ověřovatele zápisu z 26. zasedání ZO konaného dne 18.04.2018 : Ing. Pavel
Lukaštík, Ing. Pavel Makovec;
3) předsedu kontrolního výboru ZO Dolní Lutyně Vladimíra Nemce;
142/26 S c h v a l u j e :
18.4.2018
1) Program 26. zasedání ZO konaného dne 18.04.2018 rozšířený o bod „Volba
předsedy kontrolního výboru“ zařazený za „slib člena zastupitelstva obce“;
2) v souladu s ust. § 23 odst. 4 zák.č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost ZŠ a MŠ s polským jazykem
vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková organizace
pro období školního roku 2018/2019, a to nad výši stanovenou krajským
normativem;
3) v souladu s ust. § 85 písm. c) 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 2018 ve výši 80 tis. Kč ZŠ a MŠ Aloise Jiráska, Dolní
Lutyně, Komenského 1000, příspěvková organizace ;
4) poskytnutí neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole s polským
jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková
organizace, ve výši 350 tis. Kč.
5) Dodatek č. 4 Smlouvy o provozování kanalizací uzavřené dne 28.7.2016 se
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.;
6) Rozpočtové opatření č. 4/2018;
143/26 R o z h o d l o :
18.4.2018
1) o poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 60 tis. Kč na financování výměny
stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový účinný nízkoemisní teplený
zdroj panu Štefanu Rabčanovi, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2) o poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 60 tis. Kč na financování výměny
stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový účinný nízkoemisní teplený
zdroj paní Lucii Kožušníkové, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3) o poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 60 tis. Kč na financování výměny
stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový účinný nízkoemisní teplený
zdroj paní Simoně Zmijkové, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4) zveřejnit záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc.č. 153/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, katastrální území Dolní Lutyně, zapsaného na LV čís. 10001 u
katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná;
5) schválit záměr směny pozemků v kat. území Věřňovice, a to pozemku parc.č.
821/3, orná půda o výměře 1646 m², ve vlastnictví obce Dolní Lutyně za pozemek
parc.č. 970/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 534 m², ve
vlastnictví Františka Wybraniece, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6) přijmout dat nemovité věci – podílu 6/16 pozemku parc.č. 2467, zapsaného na LV
čís. 1103 pro katastrální území a obec Dolní Lutyně od Lukáše Kuboška,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7) přijmout dar nemovité věci – části pozemků parc.č. 2807, 2808, 2832/20, 2832/19,
2832/4, 2829, 2832/11. 2830, 2831/2, 2831/1, vše v katastrálním území Dolní
Lutyně, nacházející se pod účelovou komunikací ul. Rychvaldská od vlastníků
Radka Zabloudilová, Margareta Urbanová, Halka Leňková, manž. Vozňákovi,
Jaromír Graněčný, Petr Babarík, manž. Gospošovi; darované části budou
geometricky odměřeny dle skutečného průběhu komunikace;
8) prodat pozemek parc.č. 3941, orná půda, katastrální území Dolní Lutyně, zapsaný
na LV čís. 10001 u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Karviná, panu Ing. Karlu Gajdovi, HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a
panu Ladislavu Krolikovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu dle
znaleckého posudku a náklady na vyhotovení znaleckého posudku;
144/26 P o v o l u j e :
18.4.2018
1) V souladu s ust. § 23 odst. 4 zák.č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
výjimku z počtu žáků ve třídě Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem
vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková organizace
pro školní rok 2018/2019;
145/26 S t a n o v í :
18.4.2018
1) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce Miroslavu Lukaščíkovi ode dne
19.04.2018 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením ZO čís. 59/11 bod 2) ze
dne 17.2.2016 za výkon funkce člena zastupitelstva obce;
2) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce Vladimíru Nemcovi ode dne 19.04.2018
měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením ZO čís. 59/11 bod 2) ze dne
17.2.2016 za výkon funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva obce;
146/26 B e r e n a v ě d o m í :
18.4.2018
1) Informaci o zániku mandátu člena zastupitelstva Ing. Miloslava Mžyka dne
24.03.2018;

2) informaci, že členem zastupitelstva obce Dolní Lutyně se stal dnem 25.03.2018
Miroslav Lukaščík;
3) složení slibu nového člena zastupitelstva obce Miroslava Lukaščíka;
4) výroční zprávu PČR , obvodní oddělení Dětmarovice, o stavu bezpečnosti za rok
2017;
5) celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok
2017 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez
výhrad (příjmy ve výši 1 545,39 tis. Kč a výdaje ve výši 1 290,75 tis. Kč);
6) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;

v.r.
Mgr. Pavel Buzek
starosta obce

v.r.
Bc. Jan Fismol
místostarosta obce

