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USNESENÍ  
 

Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 20. 4. 2022 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
280/26 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program jednání 26. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 4. 2022 
 

281/26 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. volí 
předsedu návrhové komise: Mgr. Marcela Figuru 
členy návrhové komise: Mgr. Janu Josiekovou, Tadeáše Janiczka 
 

282/26 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. určuje 
ověřovateli zápisu 26. zasedání zastupitelstva obce: Bc. Jana Fismola, Theodora Bystroně 
 

283/26 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. bere na vědomí 
informaci starosty o možnostech zhodnocení volných finančních prostředků obce Dolní 
Lutyně 
2. ukládá 

Radě obce rozhodnout na nejbližší schůzi o zhodnocení volných finančních prostředků 
formou krátkých termínovaných vkladů nejlépe revolvingových nebo na spořících účtech; 
 

284/26 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 85 písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí finančního daru z § 3421 - využití volného času dětí a 
mládeže obecního rozpočtu v roce 2022 ve výši 90 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole 
Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000, příspěvková organizace; 

 
285/26 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6/2022; 

 
286/26 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. souhlasí 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. p) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů, s uzavřením dohody o provedení práce mezi obcí Dolní Lutyně 
a členem zastupitelstva obce Bc. Janem Fismolem na rok 2022; 

 
287/26 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
přijmout bezplatný převod vlastnického práva dle § 2055 občanského zákoníku (dar) a 
uzavřít darovací smlouvu č. ODL 0017/2022 pro převod podílu 1/8 pozemku parc. č. 
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298/1, kat. území Dolní Lutyně, současný vlastník (dárce) Richard Konkolski, bytem 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí 
budou na straně obce Dolní Lutyně. 
 

288/26 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
přijmout bezplatný převod vlastnického práva dle § 2055 občanského zákoníku (dar) a 
uzavřít darovací smlouvu č. ODL 0011/2022 pro převod pozemků parc. č. 4345/6, 4345/7, 
4345/8, 4345/9, kat. území Dolní Lutyně, a parc. č. 1044/11 kat. území Věřňovice, 
současný vlastník (dárce) Česká republika, správce Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha – Nusle. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí budou 
na straně obce Dolní Lutyně. 

 
289/26 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
prodat část pozemku parc. č. 3/1, kat. území Dolní Lutyně, označenou jako díl „a“ v 
geometrickém plánu č. 2890-8/2022, o výměře 2 m2 a část pozemku parc. č. 1/1 kat. 
území Dolní Lutyně, označenou jako díl „b“ v geometrickém plánu č. 2890-8/2022, o 
výměře 20 m2, kupující Zdeněk Stoklasa, xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx, a to za cenu 
dle znaleckého posudku č. 575-8/2022. Náklady spojené s vkladovým řízením do katastru 
nemovitostí budou na straně kupujícího. 

 
290/26 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. bere na vědomí 
a) informaci starosty o termínu konání voleb do zastupitelstev obcí (23. a 24.09.2022) 
b) informaci tajemnice obecního úřadu o možnosti stanovit jiný počet členů 

zastupitelstva obce Dolní Lutyně – viz ust. § 68 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 

c) zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 
d) informaci pana Janiczka o návrhu na vytvoření metodiky pro řešení majetkově 

nevypořádaných pozemků pod místními komunikacemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


