USNESENÍ
z 27. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 20.6.2018
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni

Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně:
147/27 V o l í :
20.6.2018
1) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jana Drobilová, Terezie Kantorová, Mgr. Marcel
Figura;
2) ověřovatele zápisu z 27. zasedání ZO konaného dne 20.6.2018: Ing. Pavel Lukaštík,
Miroslav Lukaščík;
148/27 S c h v a l u j e :
20.6.2018
1) Program 27. zasedání ZO konaného dne 20.6.2018;
2) uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu městské
autobusové dopravy ve městě Orlová na rok 2018 s městem Orlová, Osvobození 796,
Orlová – Lutyně, IČ: 00297577, zálohová částka příspěvku na rok 2018 činí 1.060.000,Kč;
3) V souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku obce Dolní Lutyně sestavenou k
rozvahovému dni 31.12.2017;
4) v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Dolní Lutyně za rok 2017;
5) Rozpočtové opatření č. 7/2018 doplněné v části II. výdaje rozpočtu o 2 mil. Kč na
paragrafu 3113 (základní školy) se zúčtováním vůči rezervě;
6) Zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, Koperníkova
652 okres Karviná, příspěvková organizace pro rok 2018 o 70 000,- Kč ;
7) Poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Dolní Lutyně, K Výšině 130, 735
53 Dolní Lutyně ve výši 50 000,- Kč;
8) V souladu s ust. § 85 písm. f) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, prominutí části dluhu ve výši 71 314,- Kč XXXXXXXXX a
XXXXXXXXXX za služby spojené s užíváním nebytových prostor v kulturním domě čp.
165 v Dolní Lutyni – Věřňovicích;
149/27 R o z h o d l o :
20.6.2018
1) poskytnout bezúročnou zápůjčku ve výši 60 tis. Kč na financování výměny stávajícího
ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj panu
XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX;
2) poskytnout bezúročnou zápůjčku ve výši 60 tis. Kč na financování výměny stávajícího
ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj panu
XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX;

3) poskytnout bezúročnou zápůjčku ve výši 60 tis. Kč na financování výměny stávajícího
ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj panu
XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX;
4) poskytnout bezúročnou zápůjčku ve výši 60 tis. Kč na financování výměny stávajícího
ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj panu
XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX;
5) odkoupit spoluvlastnické podíly na nemovitostech parc.č. 234, zastavěná plocha a
nádvoří, jejíž součástí je stavba domu čp. 579, parc.č. 235, ostatní plocha, kat. území
Dolní Lutyně, zapsané na listu vlastnictví čís. 1313 u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná, a to: podíl 1/8 od XXXXXXXXXXX
za cenu 100 tis. Kč, podíl 1/8 od XXXXXXXXXXXX za cenu 100 tis. Kč, podíl 1/16 od
XXXXXXXXXXX za cenu 50 tis. Kč, podíl 1/16 od XXXXXXXXXXXXXXX za cenu 50 tis.
Kč,
6) zveřejnit záměr prodeje nemovité věci – části pozemku parc.č. 124, trvalý travní porost,
kat. území Dolní Lutyně, zapsaného na LV čís. 10001 u katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná;
7) zveřejnit záměr prodeje nemovité věci – části pozemku parc.č. 1754/1, ostatní plocha,
jiná plocha, kat. území Dolní Lutyně, zapsaného na LV čís. 10001 u katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná;
150/27 V y s l o v u j e :
20.6.2018
1) souhlas s celoročním hospodařením obce Dolní Lutyně v roce 2017 podle ust. § 17
odst. 7 zákona čís. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to bez výhrad;
151/27 R u š í :
20.6.2018
1) usnesení zastupitelstva obce čís. 136/25 bod 6) a bod 7) ze dne 21.2.2018;
2) usnesení zastupitelstva obce čís. 138/25 bod 1) ze dne 21.2.2018;
152/27 U k l á d á :
20.6.2018
1) Radě obce schválit s XXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX dohodu o splátkách dluhu,
každému z nich na část dluhu ve výši 35.657,- Kč s lhůtou splatnosti max. 12 měsíců;
153/27 B e r e n a v ě d o m í :
20.6.2018
1) Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017;
2) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně;
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