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USNESENÍ  
 

Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 21. 9. 2022 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
306/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program jednání 28. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 9. 2022. 
 

307/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. volí 
předsedu návrhové komise: Jaroslav Svoboda 
členy návrhové komise: Mgr. Marcel Figura, Tadeáš Janiczek. 
 

308/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. určuje 
ověřovateli zápisu 28. zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Jana Josieková, Bc. Jan Szturc. 
 

309/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. bere na vědomí 
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2021 a 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021 bez výhrad (příjmy ve výši 
1 751, 88 tis. Kč, výdaje ve výši 1 660,45 tis. Kč a financování ve výši -91,43 tis.). 
 

310/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. souhlasí 
s financováním a předfinancováním projektu „Vybavení odborných učeben ZŠ, 
vybudování zázemí pro pedagogické pracovníky školy vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání a 
zajištění vnitřní konektivity školy“, technickým zhodnocením a udržením výstupů po dobu 
udržitelnosti projektu z programu „MMR IROP 2021-2027“ pro Základní a Mateřskou 
školu Aloise Jiráska Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace 735 53 Dolní 
Lutyně, IČ: 47655607, v celkové výši 6 268 468,11. 
 

311/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
poskytnout dotaci ve výši 30 000 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 smlouvu o spolupráci při realizaci projektu 
„kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“; 
2. rozhodlo 
poskytnout dotaci ve výši 26 622 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 
smlouvou o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“. 
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312/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje 
změnu Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí a uzavření dodatků k 
již poskytnutým návratným finančním výpomocem, které nebyly doposud finančně 
vyúčtovány. 
 

313/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
poskytnout finanční dar z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč Římskokatolické farnosti v Dolní 
Lutyni; 

2. rozhodlo 
poskytnout finanční dar členům výborů a komise, kteří nejsou členy zastupitelstva obce 
ve výši dle předloženého návrhu. 
 

314/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 13/2022; 
 

315/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
přijmout bezplatný převod vlastnického práva (dar) dle § 2055 občanského zákoníku a 
uzavřít darovací smlouvu č. ODL 0014/2022 pro převod pozemku parc. č. 326/2 (dosud 
nezapsaný v katastru nemovitostí) k. ú. Dolní Lutyně, současný vlastník (dárce) Rudolf 
Sztwiertnia, bytem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Náklady spojené s vkladem do katastru 
nemovitostí budou na straně obce Dolní Lutyně. 

 
316/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
přijmout bezplatný převod vlastnického práva (dar) dle § 2055 občanského zákoníku a 
uzavřít darovací smlouvu č. ODL 0058/2022 pro převod pozemku parc. č. 3586/5 k. ú. Dolní 
Lutyně, současný vlastník (dárce) Alois Sebera, bytem xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Náklady 
spojené s vkladem do katastru nemovitostí budou na straně obce Dolní Lutyně. 
 

317/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
prodat pozemek parc. č. 3227/1 (vytvořený geometrickým plánem č. 3139-84/2022), k.ú. 
Dolní Lutyně, o výměře 782 m2, manželům Radomír Dobeš a Jana Dobešová, bytem xxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a uzavřít kupní smlouvu č. ODL 0059/2022 na tento prodej. 
Kupní cena stanovená znaleckým posudkem a připočtením nákladů na zpracování 
geometrického plánu a znaleckého posudku činí 399 150 Kč. 
 

318/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 
1. bere na vědomí 
informaci starosty obce k cenám energií. 

 
319/28 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 

1. bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 
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Mgr. Pavel Buzek                       Mgr. Jan Czapek 
   starosta obce           místostarosta obce 


