
U S N E S E N Í 
 

z 24. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyn ě konaného dne 20.12.2017 
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni 

  
 
Zastupitelstvo obce Dolní Lutyn ě: 

125/24   V o l í : 
20.12.017 

1) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Rončková, Terezie Kantorová, Ing. 
Pavel Makovec; 

2) ověřovatele zápisu z 24. zasedání ZO konaného dne 20.12.2017: Mgr. Marcel 
Figura, Vladimír Nemec; 

126/24   S c h v a l u j e : 
20.12.2017 

1) program 24. zasedání ZO konaného dne 20.12.2017 s rozšířením o bod 
Poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování výměny stávajících ručně plněných 
kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní tepelné zdroje  zařazené před bod 15.; 

2) Neinvestiční příspěvek Osvětové besedě v Dolní Lutyni, K Výšině 211, Dolní 
Lutyně, IČ: 49592599, ve výši 80 tis. Kč pro rok 2017; 

3) V souladu s ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled  obce Dolní Lutyně 
na roky 2018 – 2026 dle přílohy materiálu; 

4) Podle ust. § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočet obce na r. 2018, a to rozpočet příjmů, investičních 
a neinvestičních výdajů v členění na paragrafy dle přílohy materiálu a s úpravou v 
paragrafu 5512 Požární ochrana plus 1.400 tis. a v paragrafu 6171 Vnitřní správa 
– vnitro mínus 1.400 tis., z toho rezerva mínus 1.400 tis. 

5) Poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce na r. 2018 příspěvkovým 
organizacím obce : 
a) ZŠ a MŠ A.Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, IČ: 47655607,  ve výši 

5.500 tis. Kč ; 
b) ZŠ a MŠ s polským jaz. vyučovacím Dolní Lutyně, Koperníkova 652, IČ: 

75029154, ve výši 900 tis. Kč; 
c) Osvětové besedě, K Výšině 211, Dolní Lutyně, IČ: 49592599, ve výši 1.860 

tis. Kč; 
6) Podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,, o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce na r. 2018 sportovním 
organizacím: 
a) TJ Sokol Dolní Lutyně, IČ: 18055737, ve výši 200 tis. Kč; 
b) TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice, IČ: 41030150, ve výši 160 tis.   Kč; 

7) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s: 
a) TJ Sokol Dolní Lutyně; 
b) TJ Sokol  Dolní Lutyně – Věřňovice;  



8) Rozpočet sociálního fondu obce Dolní Lutyně na rok 2018 dle přílohy materiálu; 
9) V souladu s § 80 odst. 1) a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů, poskytování příspěvků z peněžního fondu 
či rozpočtu obce  
a) členům zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu 

zevnějšku v souvislosti s přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství a při zastupování obce na veřejných občanských 
obřadech; 

b) uvolněnému členu zastupitelstva příspěvky za obdobných podmínek a v 
obdobné výši jako zaměstnancům obce Dolní Lutyně dle Zásad pro použití 
sociálního fondu 

10) Rozpočtové opatření č. 14/2017; 
11) Cenu  vody odvedené (stočné) pro obec  Dolní Lutyně pro rok 2018 ve výši 32,42 

Kč (38,43 Kč včetně DPH); 
12) Přijetí daru nově vzniklé parcely čís. 2802/2 trvalý travní porost o výměře 15 m²   

kat. území Dolní Lutyně, zaměřeno geometrickým plánem čís. 2556-145/2017 ze 
dne 29.11.2017 od spoluvlastníků Štefan Sivák a Mgr.  Ingrid Siváková, oba 
bytem Dolní Lutyně, Rychvaldská 369; 

13) V souladu s ust. § 85 písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších přepisů, poskytnutí věcného daru: sekací traktor 
Stiga Estate Pro 9102 XWS, Tělovýchovné jednotě Sokol Dolní Lutyně – 
Věřňovice, z.s., IČ: 41030150, U Hřiště 117, 735 53 Dolní Lutyně – Věřňovice, a 
to k datu 31.12.2017, zůstatková hodnota daru činí 102.299,- Kč; 

14) Udělení stříbrné pamětní medaile čís. 241 panu Richardu Konkolskému; 
15) Časový plán zasedání zastupitelstva obce pro rok 2018; 

127/24   N e s c h v a l u j e : 
20.12.2017 

1) úpravu (navýšení) odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády čís. 318/2017 Sb.;  

128/24   S t a n o v í : 
20.12.2017 

1) že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací 
překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých 
paragrafů schváleného rozpočtu na r. 2018 (v rámci paragrafů se změna 
v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje); 

129/24   R o z h o d l o :  
20.12.2017 

1) podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve vazbě na § 46 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, po projednání návrhů na pořízení změny Územního plánu 
Dolní Lutyně, podaných v době od února 2014 a posouzených pořizovatelem – 
úřadem územního plánování podle § 46 odst. 3 stavebního zákona: 



a) pořídit změnu územního plánu podle návrhů, podaných navrhovateli a 
posouzených pořizovatelem podle důvodové zprávy, označených č. N2 (parc. 
č. 3620/6, k. ú. Dolní Lutyně), č. N18 (parc. č. 3638/33, k. ú. Dolní Lutyně), č. 
N19 (parc. č. 3638/29 a 3638/30, oba k. ú. Dolní Lutyně), č. N20 (parc. č. 
3638/31, k. ú. Dolní Lutyně), č. N21 (parc. č. 3638/28, k. ú. Dolní Lutyně), č. 
N24 (parc. č. 2897/2, k. ú. Dolní Lutyně), č. N26 (parc. č. 2371/5 a 2371/7, 
oba k. ú. Dolní Lutyně), č. N27 (parc. č. 3681, k. ú. Dolní Lutyně), č. N30 (část 
parc. č. 3405/3, k. ú. Dolní Lutyně), č. N33 (parc. č. 2371/3 a 2371/4, oba k. 
ú. Dolní Lutyně), č. N36 (část parc. č. 3620/11, k. ú. Dolní Lutyně) a 
zapracovat tyto návrhy do pokynů pro zpracování návrhu změny územního 
plánu, v rozsahu zadání změny, které budou součástí Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Dolní Lutyně za období 04/2014 – 03/2018,  

b) pořídit změnu územního plánu podle návrhů, podaných navrhovateli a 
posouzených pořizovatelem v rozsahu úprav podle důvodové zprávy, 
označených č. N4 (parc. č. 2885/1, 2885/6 a 2885/7, vše k. ú. Dolní Lutyně), 
č. N6 (parc. č. 1038/2, 1037/7, 1038/3, 1039/8, 1039/12, 1037/13, 1037/6, 
1037/3, 966/16, 966/22, 966/23, 988, 972/12, 972/11, 972/1, 972/8, 972/7, 
972/6, vše k. ú. Věřňovice), a č. N14 (parc. č. 3756/14 a 3756/23, oba k. ú. 
Dolní Lutyně), a zapracovat tyto návrhy do pokynů pro zpracování návrhu 
změny územního plánu, v rozsahu zadání změny, které budou součástí 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně za období 04/2014 – 
03/2018, 

c) nepořídit změnu územního plánu podle návrhů, podaných navrhovateli a 
posouzených pořizovatelem podle důvodové zprávy, označených č. N3 (parc. 
č. 3301/43, k. ú. Dolní Lutyně), č. N5 (parc. č. 1912 a 2244/1, oba k. ú. Dolní 
Lutyně), č. N7 (parc. č. 3350/3 a 3391/2, oba k. ú. Dolní Lutyně), č. N8 (parc. 
č. 3638/20, k. ú. Dolní Lutyně), č. N9 (parc. č. 2825/10, k. ú. Dolní Lutyně), č. 
N10 (parc. č. 2825/12, k. ú. Dolní Lutyně), č. N13 (parc. č. 3371/2, k. ú. Dolní 
Lutyně), č. N15 (parc. č. 588/1 a 588/2, oba k. ú. Věřňovice), č. N17 (parc. č. 
3664/10, k. ú. Dolní Lutyně), č. N28 (parc. č. 3649/3, k. ú. Dolní Lutyně), č. 
N32 (parc. č. 3350/25, k. ú. Dolní Lutyně), č. N34 (parc. č. 3793/7, k. ú. Dolní 
Lutyně), č. N35 (parc. č. 2244/5, k. ú. Dolní Lutyně), č. N37 (parc. č. 4173/10, 
k. ú. Dolní Lutyně), č. N38 (parc. č. 4094/6, k. ú. Dolní Lutyně), č. N40 (parc. 
č. 3478/18, k. ú. Dolní Lutyně), 

2) o poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 60 tis. Kč na financování výměny 
stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový účinný nízkoemisní 
teplený zdroj paní Šárce Piprekové, bytem Dolní Lutyně, Stará cesta 751; 

130/24   U k l á d á : 
20.12.2017 

1) tajemnici obecního úřadu bezodkladně informovat jednotlivé navrhovatele změny 
územního plánu a úřad územního plánování o rozhodnutí zastupitelstva ve 
smyslu § 46 odst. 3 stavebního zákona; 

131/24   U r č u j e : 
20.12.2017 

1) podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro 



spolupráci s pořizovatelem podle § 47 odst. 1 a 4, § 51, § 53 ve vazbě na § 55 
stavebního zákona pro zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu Dolní 
Lutyně za období 04/2014 – 03/2018 a na pořízení následující změny Územního 
plánu Dolní Lutyně pana Mgr. Pavla Buzka, starostu obce; 

132/24   S o u h l a s í : 
20.12.2017 

1) V souladu s § 84  odst. 2 písm. p)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením dohody o provedení práce 
mezi obcí Dolní Lutyně a členem Zastupitelstva obce Dolní Lutyně Bc. Janem 
Fismolem; 

133/43  B e r e  n a  v ě d o m í : 
20.12.2017 

1) Informaci o přípravě Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně za 
období 04/2014 – 03/2018. 

2) Zprávu o činnosti kontrolního výboru ZO Dolní Lutyně v roce 2017; 
3) Zprávu o činnosti finančního výboru ZO Dolní Lutyně v roce 2017; 
4) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


