
U S N E S E N Í 
 

z 21. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyně konaného dne 21.6.2017 
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni 

  
 
Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně: 

107/21   V o l í : 
21. 6. 2017 

1) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Rončková, Terezie Kantorová, Mgr. 
Marcel Figura; 

2) ověřovatele zápisu z 21. zasedání ZO konaného dne 21.6.2017: Vladimír Nemec, 
Ing. Pavel Makovec; 

108/21   S c h v a l u j e : 
21.6.2017 

1) program 21. zasedání ZO konaného dne 21.06.2017;  

2) poskytování bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva 
v rodinných domech v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 
– 2. výzva“ ve výši 60 tis. Kč; 

3) v souladu s ust. § 84 odst. 2,  písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích,  ve 
znění pozdějších předpisů, účetní závěrku obce Dolní Lutyně sestavenou 
k rozvahovému dni 31.12.2016; 

4) v souladu s ust. § 84 odst. 2,  písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích,  ve 
znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Dolní Lutyně za rok 2016; 

5) střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Lutyně na roky 2017 – 2025; 

6) rozpočtové opatření č. 7/2017; 

7) v souladu s ust. § 23 odst. 4 zákona čís. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost Základní škole a 
Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 
okres Karviná, příspěvková organizace, pro období školního roku 2017/2018, a to 
nad výši stanovenou krajským normativem; 

8) přijetí daru části pozemku pod komunikací parc.č. 2897/4, orná půda, kat. území 
Dolní Lutyně, od Renáty Christoffersen, Dětmarovice 916, 735 71 Dětmarovice; 

9) přijetí daru části pozemku pod komunikací parc.č. 2956/16, orná půda, kat. území 
Dolní Lutyně, od Mgr. Ireny Wolkowinské, Francouzská 6022/1, 708 00 Ostrava – 
Poruba; 

10) přijetí daru části pozemku pod komunikací parc.č. 2956/3, orná půda, kat. území 
Dolní Lutyně od Pavla Janase, Luční 1341, 735 53 Dolní Lutyně; 

11) přijetí daru části pozemku parc.č. 2117/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, kat. 
území Dolní Lutyně, který je součástí komunikace ul. Na Svahu, od manželů 
Kateřiny a Pavla Motákových, Na Svahu 245, 735 53 Dolní Lutyně ; 

12) záměr směny části pozemku parc.č. 3209, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
kat. území Dolní Lutyně, ve vlastnictví obce Dolní Lutyně za část pozemku pod 
komunikací 2956/4, orná půda, kat. území Dolní Lutyně, od Ing. Romana 
Karkošky, Rychvaldská 979, 735 53 Dolní Lutyně; 



109/21   U k l á d á : 
21.6.2017 

1) tajemnici obecního úřadu předložit „Zásady  pro poskytování bezúročných 
zápůjček na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech 
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ ke 
schválení v termínu zářijového jednání zastupitelstva obce, tj. 20.9.2017; 

110/21   P o vě řu j e : 
21.6.2017 

1) tajemnici obecního úřadu ke zpracování nových Zásad pro poskytování 
bezúročných zápůjček na financování výměny kotlů na pevná paliva  rodinných 
domech v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ ; 

111/21   V y s l o v u j e : 
21.6.2017 

1) souhlas s celoročním hospodařením obce Dolní Lutyně v r. 2016  podle ust. § 17 
odst. 7 zákona čís. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů, s výhradou; 

112/21   P o v o l u j e : 
21.6.2017 

1) v souladu s ust. § 23 odst. 4 zákona čís. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, výjimku z počtu žáků ve třídě Základní škole a Mateřské škole s 
polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, 
příspěvková organizace, pro školní rok 2017/2018; 

113/21  P ř i j í m á : 
21.6.2017 

1) opatření k nápravě chyb a nedostatků dle přílohy důvodové zprávy; 

114/21  B e r e  n a  v ěd o m í : 
21.6.2017 

1) zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016; 

2) zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 

3) petici občanů Obce Dolní Lutyně a vlastníků nemovitostí v obci Dolní Lutyně 
v katastrálním území Dolní Lutyně, obec: Dolní Lutyně „Za řádnou údržbu 
pozemků, cest, chodníků, autobusových zastávek na území obce Dolní Lutyně“; 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


