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USNESENÍ  
 

Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 16. 2. 2022 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
268/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program jednání 25. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 2. 2022 
 

269/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. volí 
předsedu návrhové komise: Ing. Pavel Makovec 
členy návrhové komise: Mgr. Pavel Kubínek, Theodor Bystroň 
 

270/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. určuje 
ověřovateli zápisu 25. zasedání zastupitelstva obce: Ing. Pavel Lukaštík, Michaela Wotke 
 

271/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. bere na vědomí 
zprávu o kontrolách provedených kontrolním výborem ZO Dolní Lutyně v roce 2021 a plán 
práce kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2022 
 

272/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. bere na vědomí 
návrhy a změnu Územního plánu Dolní Lutyně označené čísly 18 – 29 podle důvodové 
zprávy; 
2. rozhodlo 
že o předložených návrzích rozhodne podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
před zahájením prací na další Zprávě o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně 
nejpozději v 1. pololetí 2023; 
3. ukládá 
a) pořizovateli předložit zastupitelstvu k rozhodnutí návrhy na změnu Územního plánu 

Dolní Lutyně spolu se svým stanoviskem dle předchozího bodu usnesení; 
b) obci bezodkladně informovat navrhovatele změny územního plánu a úřad územního 

plánování o rozhodnutí zastupitelstva ve smyslu § 46 odst. 3 stavebního zákona.  
Zodpovídá: Mgr. Dana Kawanová, termín: 28.2.2022 

 
273/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
poskytnout dotaci ve výši 22 500 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 smlouvu o spolupráci při realizaci projektu 
„kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“; 
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2. rozhodlo 
poskytnout dotaci ve výši 45 000 Kč (Nová zelená úsporám – adaptační a mitigační 
opatření) 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“. 

 
274/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
a) poskytnout dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výměny kotlů v 

celkové maximální výši 800 000 Kč.  
b) uzavřít „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Lutyně“ s 

Moravskoslezským krajem, a to na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ v rámci Operačního programu Životního prostředí 
2021-2027 formou finančního příspěvku projektů s realizací v k. ú. Dolní Lutyně a 
Věřňovice ve výši 7 500 Kč jeden úspěšný projekt. Předpoklad podpořených uživatelů 
je 106. 

  
275/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 2/2022.  

 
276/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
přijmout bezplatný převod vlastnického práva dle § 2055 občanského zákoníku (dar) a 
uzavřít darovací smlouvu č. ODL 0003/2022 pro převod pozemku parc. č.  1756/3                                 
ostatní plocha o výměře 166 m2 k. ú. Dolní Lutyně, současný vlastník (dárce) Liana 
Wosková, bytem xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx.  Náklady spojené s vkladovým 
řízením do katastru nemovitostí ponese obec Dolní Lutyně.  

 
277/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
směnit část pozemku parc. č. 4201/1, k. ú. Dolní Lutyně, vlastník Obec Dolní Lutyně, za část 
pozemku parc. č. 1617/1, k. ú. Dolní Lutyně, vlastník NETIS a. s., Návsí č. p. 905, 739 92 a 
uzavřít směnnou smlouvu. Náklady na vyhotovení geometrického plánu budou na straně 
společnosti NETIS, a.s. 

 
278/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
schválit dohodu s městem Bohumín na změnu hranice katastrálního území mezi k. ú. Dolní 
Lutyně a k. ú. Skřečoň a změnu hranice obce Dolní Lutyně a města Bohumín takto:  
- pozemky parc. č. 3959/2 a 3959/5, vše k. ú. Dolní Lutyně oddělit z katastrálního území 
Dolní Lutyně, obec Dolní Lutyně a převést do katastrálního území Skřečoň, město 
Bohumín. Změna je z důvodu revize katastrálního operátu. 
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279/25 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Pavel Buzek                       Mgr. Jan Czapek 
   starosta obce           místostarosta obce 


