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USNESENÍ  
 

Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 21. 12. 2022 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
 
22/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 12. 2022 s úpravou 
pořadí bodů – bod 5. předřadit před bod 3.   
 

23/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. volí 
předsedu návrhové komise: Bc. Jan Szturc 
členy návrhové komise: Viera Slepčíková, Vladimír Nemec 
 

24/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. určuje 
ověřovateli zápisu 3. zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Jan Czapek, Roman Wisiński  
 

25/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje 
uložení volných finančních prostředků uložených u Raiffeisenbank a. s. na termínovaný 
jednorázový vklad na dobu 6 měsíců s pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,53 % p. a. 
 

26/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje 
úpravu „Zásad pro odměňování členů Zastupitelstva obce Dolní Lutyně pro volební období 
2022–2026“ spočívající v novém znění čl. III. bodu 1., a to s účinností od 1. 1. 2023. 

 
27/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
podle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočet obce na r. 2023, a to rozpočet příjmů, investičních a 
neinvestičních výdajů dle přílohy materiálu; 
2. stanoví 
že na výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim 
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtu na r. 2023 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě 
mzdových povoluje); 
3. schvaluje 
poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce na r. 2023 příspěvkovým organizacím 
obce:  

a) ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, ve výši 8 000 tis. Kč; 
b) ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, Koperníkova 652, ve výši 

1 120 tis. Kč; 
c) Osvětové besedě, K Výšině 211, Dolní Lutyně, ve výši 2 380 tis. Kč 
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4. schvaluje 
podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce na r. 2023 
sportovním organizacím a uzavření veřejnoprávních smluv s:  

a) TJ Sokol Dolní Lutyně, z. s. ve výši 250 tis. Kč; 
b) TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice, z. s. ve výši 300 tis. Kč; 

5. schvaluje 
rozpočet sociálního fondu obce Dolní Lutyně na rok 2023 dle přílohy materiálu; 
6. pověřuje 
podle ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, radu obce schvalováním jednotlivých rozpočtových opatření, a to na 
příjmové stránce rozpočtu bez finančního limitu a na výdajové stránce rozpočtu do výše 
500 tis. Kč u jednotlivého závazného ukazatele, včetně možnosti přesunu výdajových 
položek mezi paragrafy. Pouze u výdajů vztahujících se k přijatým dotacím limit 500 tis. Kč 
neplatí a rada obce je oprávněna schválit rozpočtové opatření i na výdajové stránce 
rozpočtu do výše přijaté dotace. Pověření platí po celé funkční období tohoto 
zastupitelstva obce, pokud jej zastupitelstvo samo nezruší; 
7. schvaluje 
střednědobý výhled obce Dolní Lutyně na roky 2024–2031; 
8. schvaluje 
plánované opravy a investice v roce 2023. 
 

28/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
prodat pozemek parc. č. 2193/2 o výměře 90 m2 k. ú. Dolní Lutyně (oddělený od pozemku 
parc. č. 2193 geometrickým plánem č. 3405-1206/2022), kupujícímu Karel Oslizlok, bytem 
x xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx a uzavřít kupní smlouvu č. ODL 0072/2022 na tento prodej. 
Kupní cena stanovená znaleckým posudkem a s připočtením nákladů na zpracování 
znaleckého posudku činí 11 350 Kč. 

 
29/3 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 


