
U s n e s e n í  
 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lutyně,  konaného dne 13.04.2011 v 16,30 
hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Lutyně 

 
 

ZO Dolní Lutyně : 
 
19/4 V o l í : 
13.04.2011 

1) Návrhovou komisi ve složení : Ing. Pavel Lukaštík, Vladimír Nemec, Iveta 
Nováková; 

2) Ověřovatele zápisu ze 4. zasedání ZO konaného dne 13.04.2011 :  MUDr. 
Pavla Hasprúnová, Ing. Miloslav Mžyk;  

 
20/4 S c h v a l u j e : 
13.04.2011 

1) Program 4. zasedání ZO konaného dne 13.04.2011; 
2) Záměr odprodeje pozemku  parc.č. 590/4 zahrada o  výměře 100 m2 v kat. 

území Dolní Lutyně; 
3) Záměr odprodeje pozemku  parc.č. 2976 trvalý travní porost o  výměře 269 m2 

v kat. území Dolní Lutyně; 
4) Akceptaci „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu 

systému městské autobusové dopravy a integrovaného dopravního systému 
ve městě Orlová“  na r. 2011 za zálohově sjednanou cenu  861 tis. Kč ; 

5) Zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu 
„Revitalizace území bývalého koupaliště Dolní Lutyně“, na který bude 
požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields. 
Realizace projektu je plánována v roce 2012. Minimální výše spolufinancování 
dle podmínek dotačního programu je 15% celkových způsobilých a 100% 
nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před 
čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje 
obce ve výši a načasování, jak je deklarováno ve finančním plánu studie 
proveditelnosti; 

6) Zajištění financování provozu projektu „Revitalizace území bývalého 
koupaliště Dolní Lutyně“, na který bude požadována dotace z Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 
2.3 Podpora využívání brownfields. Obec má pro tyto účely vyčleněny 
v rozpočtovém výhledu vlastní finanční zdroje v dostatečné výši dle finančního 
plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti projektu dle 
podmínek dotačního programu ROP; 

7) Rozpočtové opatření čís. 1/2011; 
8) Zvýšení neinvestičního příspěvku pro  r. 2011 o 250 tis. Kč  příspěvkové 

organizaci ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně účelově na dokrytí mezd; 
9) Zvýšení neinvestičního příspěvku pro  r. 2011 o 250 tis. Kč  příspěvkové 

organizaci ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím  Dolní Lutyně účelově na 
dokrytí mezd; 

 



10) Poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnanci obce Dolní Lutyně Pavlu 
Pastuszkovi ze sociálního fondu obce Dolní Lutyně ve výši 20 tis. Kč 
s měsíčními splátkami ze mzdy ve výši 1 000,- Kč; 

11) Poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnanci obce Dolní Lutyně Radislavu 
Chodovi ze sociálního fondu obce Dolní Lutyně ve výši 20 tis. Kč s měsíčními 
splátkami ze mzdy ve výši 1 000,- Kč; 

12)  Poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnanci obce Dolní Lutyně Mileně   
Randisové ze sociálního fondu obce Dolní Lutyně ve výši 20 tis. Kč 
s měsíčními splátkami ze mzdy ve výši 1 000,- Kč; 

 
 
21/4 V y d á v á :  
13.04.2011 

1) Zásady pro postup při předkládání návrhů na pořízení územního plánu nebo 
jeho změn zastupitelstvu obce a pro úhradu nákladů pořízení změn územně 
plánovací dokumentace požadovaných fyzickými nebo právnickými osobami; 

2) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství; 

 
22/4 S o u h l a s í :  
13.04.2011 

1) Se začleněním obce Dolní Lutyně pod správní obvod obce s rozšířenou 
působností Bohumín s účinností od 1.1.2012; 

 
 
23/4 B e r e   n a   v ě d o m í :  
13.04.2011 

1) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 
2) Výsledky ankety, kterou občané Dolní Lutyně měli možnost vyjádřit volbu mezi 

městy Orlová a Bohumín ohledně výkonů obce s rozšířenou působností; 
3) Informaci o stavu rozpracovaných projektů a přípravě projektů pro rozvoj obce 

Dolní Lutyně; 
4) Informaci o jednání s firmou CEMEX Sand, s.r.o. ve věci rozšíření těžby 

štěrkopísků v pískovně Dolní Lutyně -  Nerad; 
5) Informaci o plánovaném sběru papíru formou modrých pytlů podobně jako u 

plasty; 
6) Informaci o rekonstrukci mostu ve správě Moravskoslezského kraje na silnici 

čís. 3/4712 na ul. Koperníkova v centru Dolní Lutyně; 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Pavel Buzek       Bc. Jan Fismol 
starosta obce       místostarosta obce 
 
 


