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USNESENÍ  
 

Z 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 22. 6. 2022 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
291/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program jednání 27. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 6. 2022 upravený tak, 
že se v programu mění bod 5 „Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 
2021“ za ústní materiál „Informace o projektech“; 
 

292/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. volí 
předsedu návrhové komise: Ing. Pavla Lukaštíka 
členy návrhové komise: Mgr. Pavla Kubínka, Michaelu Wotke 
 

293/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. určuje 
ověřovateli zápisu 27. zasedání zastupitelstva obce: Theodora Bystroně, Ing. Pavla 
Makovce 
 

294/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ve 
znění pozdějších přepisů, závěrečný účet obce Dolní Lutyně za rok 2021; 
2. vyslovuje souhlas 
s celoročním hospodařením obce Dolní Lutyně v roce 2021 podle ust. § 17 odst. 7 zákona 
čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a to bez výhrad; 
3. bere na vědomí 
zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce Dolní Lutyně za rok 2021; 
 

295/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
účetní závěrku obce Dolní Lutyně sestavenou k rozvahovém u dni 31.12.2021; 

 
296/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
v souladu s ust. § 85 písm. c)  zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tělovýchovné jednotě 
Sokol Dolní Lutyně z. s. , Koperníkova 1179, 735 53 Dolní Lutyně, IČ: 18055737, ve výši 50 
000,- Kč na provozní náklady areálu a údržbu sportovního areálu, podporu a rozvoj 
sportovní činnosti mládeže, náklady na přípravu a cestovné mládežnických družstev, 
náklady na organizaci soutěží, rozhodčích a členství ve FAČR a ČUS se zaměřením na 
mládežnická družstva a uzavření veřejnoprávní smlouvy; 
2. neschvaluje 
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v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tělovýchovné jednotě 
Sokol Dolní Lutyně z. s., Koperníkova 1179, 735 53 Dolní Lutyně, IČ: 18055737, ve výši 30 
000,- Kč na pořádání „Předpouťové zábavy s dětským dnem“; 
3. neschvaluje 
v souladu s ust. § 85 písm. c)  zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí další individuální dotace  z rozpočtu obce Tělovýchovné 
jednotě Sokol Dolní Lutyně z. s. , Koperníkova 1179, 735 53 Dolní Lutyně, IČ: 18055737, ve 
výši 25 000,- Kč na provozní náklady areálu a údržbu sportovního areálu, podporu a rozvoj 
sportovní činnosti mládeže, náklady na přípravu a cestovné mládežnických družstev, 
náklady na organizaci soutěží, rozhodčích a členství ve FAČR a ČUS se zaměřením na 
mládežnická družstva – konkrétně na údržbu areálu; 
 

297/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tělovýchovné 
jednotě Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice z. s., U Hřiště 117, 735 53 Dolní Lutyně-Věřňovice, 
IČ: 41030150, ve výši 50 000,- Kč na pokrytí zvýšených nákladů údržby hrací plochy a 
chodu mládežnických družstev a veřejnoprávní smlouvy; 
 

298/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. povoluje 
v souladu s ust. § 23 odst. 4 zákona čís. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
výjimku z počtu žáků ve třídě základní školy Základní škole a Mateřské škole s polským 
jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková 
organizace, pro školní rok 2022/2023; 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 23 odst. 4 zákona čís. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
úhradu zvýšených výdaj na vzdělávací činnost   Základní školy a Mateřské školy s polským 
jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková 
organizace, pro období školního roku 2022/2023, a to nad výši stanovenou právními 
normami; 
 

299/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
poskytnout městu Orlová příspěvek na pokrytí ztráty z provozu MHD ve výši 1.400.000, 
Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztrát z provozu MHD č. ODL 
0021/2022 na dobu určitou do 31.12.2023; 
 

300/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 9/2022; 

 
301/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
prodat část pozemku parc. č. 3/2, k. ú. Dolní Lutyně, označenou jako díl „a“ v 
geometrickém plánu č. 2890 8/2022, o výměře 2 m2 a část pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Dolní 
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Lutyně, označenou jako díl „b“ v geometrickém plánu č. 2890-8/2022, o výměře 20 m2, 
kupující Zdeněk Stoklasa, x xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx. Náklady spojené s vkladem do 
katastru nemovitostí budou na straně kupujícího; 
 

302/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
přijmout bezplatný převod vlastnického práva (dar) dle § 2055 občanského zákoníku a 
uzavřít darovací smlouvu č. ODL 0022/2022 pro převod pozemků parc. č. 2001, 2006/3 a 
2034, k. ú. Dolní Lutyně, současní vlastníci (dárci) René a Jana Nosálovi, bytem xxxxx xx 
xxxx xxxx, Martin a Šárka Kubinovi, bytem xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxx, xxx 
xx xxxxxx xxxxxx a Ilona Prudlová, bytem xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx. Náklady spojené s 
vkladem do katastru nemovitostí budou na straně obce Dolní Lutyně; 
 

303/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 
1. rozhodlo 
směnit pozemek parc. č. 4202/6 o výměře 2.077 m2, k. ú. Dolní Lutyně (dosud nezapsaný 
v katastru nemovitostí), vlastník Obec Dolní Lutyně, za pozemek parc. č. 1617/6 o výměře 
2770 m2, k. ú. Dolní Lutyně (dosud nezapsaný v katastru nemovitostí), vlastník NETIS, a.s., 
č.p. 905, 739 92 Návsí, vše dle geometrického plánu č. 3039-27/2022 a uzavřít směnnou 
smlouvu č. ODL 0037/2022. Náklady za vkladové řízení do katastru nemovitostí budou na 
straně obce Dolní Lutyně; 

 
304/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 

1. bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 
 

305/27 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 
1. souhlasí 
se zajištěním dodávky tepelné energie získávané ze zemního plynu, jehož nákup je 
realizován dle tržních cen na burze, pro objekty ve vlastnictví obce na dva roky (2023 a 
2024) prostřednictvím firmy PROENERGO TRADE, s. r. o; 
2. souhlasí 
s nákupem a instalací zásobníku na propan pro objekt Domu s pečovatelskou službou čp. 
120 v Dolní Lutyni a následné propojení se stávajícími plynovým i kotly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


