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USNESENÍ 
 

Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 15. 2. 2023 
V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU 

 
 
30/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 2. 2023.   
 

31/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. volí 
předsedu návrhové komise: Mgr. Marcel Figura 
členy návrhové komise: Ing. Pavel Lukaštík, Ing. Marie Nováková 
 

32/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. určuje 

ověřovateli zápisu 4. zasedání zastupitelstva obce: Ing. Pavel Makovec, Ing. Lukáš Duda  
 

33/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve vazbě na § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po 
projednání nově podaných návrhů na pořízení změny Územního plánu Dolní Lutyně podle 
§ 46 odst. 3 stavebního zákona, 
a) o pořízení změny územního plánu podle návrhů, podaných navrhovateli a posouzených 

pořizovatelem podle důvodové zprávy, označených č. 2 (parc. č. 3256/2, k. ú. Dolní 
Lutyně), č. 9 (parc. č. 4107/4, k. ú. Dolní Lutyně), č. 12 (parc. č. 2780/16, k. ú. Dolní 
Lutyně), č. 26 (parc. č. 4101, k. ú. Dolní Lutyně), č. 28 (parc. č. 277 a 278, k. ú. 
Věřňovice), č. 32 (parc. č. 1101, k. ú. Dolní Lutyně), č. 33 (parc. č. 4098, k. ú. Dolní 
Lutyně), č. 38 (parc. č. 4217/6, k. ú. Dolní Lutyně), č. 39 (parc. č. 4217/5, k. ú. Dolní 
Lutyně), č. 40 (parc. č. 4217/2, k. ú. Dolní Lutyně), č. 41 (parc. č. 4217/3, k. ú. Dolní 
Lutyně), č. 44 (parc. č. 1426, k. ú. Dolní Lutyně), č. 45 (parc. č. 3821, k. ú. Dolní Lutyně), 
a o zapracování těchto návrhů do pokynů pro zpracování návrhu změny územního 
plánu, v rozsahu zadání změny, které budou součástí Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Dolní Lutyně za období 2019 – 2022,  

b) o pořízení změny územního plánu podle návrhů, podaných navrhovateli a posouzených 
pořizovatelem v rozsahu úprav podle důvodové zprávy, označených č. 4 (parc. č. 
3793/2, k. ú. Dolní Lutyně), č. 13 (parc. č. 1988/19, k. ú. Dolní Lutyně), č. 14 (parc. č. 
3408, k. ú. Dolní Lutyně), č. 19 (parc. č. 2780/15, k. ú. Dolní Lutyně), č. 20 (parc. č. 
3350/25, k. ú. Dolní Lutyně), č. 24  (parc. č. 2897/3 a 2899/2, k. ú. Dolní Lutyně), č. 25 
(parc. č. 3735/7, k. ú. Dolní Lutyně), č. 30 (parc. č. 4107/2, k. ú. Dolní Lutyně), č. 31 
(parc. č.4173/6, k. ú. Dolní Lutyně), č. 34 (parc. č. 3651, k. ú. Dolní Lutyně), č. 42 (parc. 
č. 3301/43, k. ú. Dolní Lutyně), č. 43 (parc. č. 1743, k. ú. Dolní Lutyně), a o zapracování 
těchto návrhů do pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu 
zadání změny, které budou součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní 
Lutyně za období 2019 – 2022, 
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c) nepořídit změnu územního plánu podle návrhů, podaných navrhovateli a posouzených 
pořizovatelem podle důvodové zprávy, označených č. 1 (parc. č. 3594/20, k. ú. Dolní 
Lutyně), č. 3 (parc. č. 3833/13, k. ú. Dolní Lutyně), č. 7 (parc. č. 3577/7 a 3580, k. ú. 
Dolní Lutyně), č. 8 (parc. č. 3396/27, k. ú. Dolní Lutyně), č. 10 (parc. č. 2393/27, k. ú. 
Dolní Lutyně), č. 11  (parc. č.607, k. ú. Věřňovice), č. 17 (parc. č. 4168/2, k. ú. Dolní 
Lutyně), č. 21 (parc. č. 1858/3, k. ú. Dolní Lutyně), č. 22 (parc. č. 3577/2 a 3579/1, k. ú. 
Dolní Lutyně), č. 23 (parc. č. 4195/25, k. ú. Dolní Lutyně), č. 27 (parc. č. 2387 a 2393/26, 
k. ú. Dolní Lutyně), č. 29 (parc. č. 3835, k. ú. Dolní Lutyně), č. 36 (parc. č. 1858/20, k. ú. 
Dolní Lutyně), č. 37 (parc. č. 615, k. ú. Věřňovice); 

2. podmiňuje 
podle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny Územního plánu Dolní 
Lutyně podle bodu 1.a) a 1.b) částečnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. 
f) stavebního zákona navrhovateli, a to nevratnou paušální částkou 5.000 Kč za jednotlivý 
návrh, k níž bude připočítána částka určená zhotovitelem, rozdělená mezi jednotlivé 
navrhovatele dle náročnosti prací; 
3. ukládá 
bezodkladně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu a úřad územního 
plánování o rozhodnutí zastupitelstva ve smyslu § 46 odst. 3 stavebního zákona, 

 Termín: 3.3.2023,   
Zodpovídá: Mgr. Dana Kawanová, tajemnice OÚ 
4. určuje 
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně za období 2019–2022 a na pořízení následující 
změny Územního plánu Dolní Lutyně pana Mgr. Pavla Buzka, starostu obce, který bude 
spolupracovat v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona s pořizovatelem, 
kterým je Městský úřad Bohumín; 
5. bere na vědomí 
informaci o přípravě Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně za období 
2019 - 2022; 
 

34/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
poskytnout dotaci ve výši 15 000 Kč (OPŽP) z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji 
účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva“ a uzavřít „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Lutyně“ 
Moravskoslezskému kraji v souladu se smlouvou o spolupráci při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“; 
2. rozhodlo 
poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč – Nová zelená úsporám – adaptační a mitigační 
opatření (AMO) z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji účelově určenou na 
spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. Výzva“ a 
uzavřít „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Lutyně“ Moravskoslezskému 
kraji v souladu se smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji“. 
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35/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
navrhovanou cenu stočného a výši nájemného pro rok 2023 kalkulovaných společností 
SmVaK a.s. 
 

36/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytování služeb dotačního managementu s firmou Z + M 
Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v rámci 
projektu ve výzvě č. 37 s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI) v rámci Ostravské 
aglomerace. 
 

37/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 
1. schvaluje 
podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na r. 2023 a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy pro TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice, z. s. ve výši 200 tis. Kč, 
účelově určeného na spolufinancování projektu na obnovu dětského hřiště v areálu TJ 
Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice na pozemku parc. č. 968/1 k.ú. Věřňovice.  

 
38/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 

1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2023.  
 

39/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 
1. rozhodlo 
přijmout bezúplatný převod vlastnického práva dle § 2055 občanského zákoníku a uzavřít 
darovací smlouvu č. ODL 0006/2023 pro převod pozemku parc. č. 4335/13 k. ú. Dolní 
Lutyně, současný vlastník Česká republika, zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.  

 
40/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 

1. rozhodlo 
prodat nově vzniklý pozemek parc. č. 3111/3 o výměře 5 m2 k. ú. Dolní Lutyně, kupující 
Miroslava Matulová, bytem xxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx a uzavřít kupní smlouvu č. ODL 
0009/2023. Kupní cena činí 2 500 Kč a vychází ze znaleckého posudku provedeného u 
obdobného pozemku. 

 
41/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 

1. rozhodlo 
přijmout bezplatný převod vlastnického práva (dar) dle § 2055 občanského zákoníku a 
uzavřít darovací smlouvu č. ODL 0016/2023 pro převod pozemku parc. č. 3586/3, k. ú. 
Dolní Lutyně, současný vlastník (dárce) Alois Sebera, bytem xxxxxx xxxx, xxx xx  xxxxxxxx. 
Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí budou na straně obce Dolní Lutyně. 
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42/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 
1. bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně. 

 
 
 

 
 
 
 

Mgr. Pavel Buzek                       Jaroslav Svoboda 
   starosta obce           místostarosta obce 


