
U S N E S E N Í 
 

z 25. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyn ě konaného dne 21.2.2018 
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni 

  
Zastupitelstvo obce Dolní Lutyn ě: 

134/25   V o l í : 
21.2.2018 

1) návrhovou komisi ve složení: Terezie Kantorová, Pavla Petrová, Ing. Pavel Makovec 
2) ověřovatele zápisu z 25. zasedání ZO konaného dne 21.2.2018: Vladimír Nemec, Ing. 

Petr Semer; 

135/25   S c h v a l u j e : 
21.2.2018 

1) program 25. zasedání ZO konaného dne 21.2.2018; 
2) Dodatek č. 3 Smlouvy o provozování kanalizací uzavřené dne 28.7.2016 se 

společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.; 
3) Rozpočtové opatření č. 2/2018; 
4) Udělení stříbrné pamětní medaile čís. 242 panu Oldřichu Piskořovi; 

136/25   R o z h o d l o :  
21.2.2018 

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) nepořídit změnu územního plánu podle návrhu, podaného navrhovatelem a  
posouzeného pořizovatelem podle důvodové zprávy, označeného č. N41 
(pozemky parc.č. 1988/14 a 1988/16, oba k.ú. Dolní Lutyně) 

b) pořídit změnu územního plánu podle návrhu, podaných navrhovateli a 
posouzených pořizovatelem v rozsahu úprav podle důvodové zprávy, označeného 
č. N42 (parc. č. 3649/3. k.ú. Dolní Lutyně); 

2) akceptovat dodatek č. 10 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na území obce Dolní Lutyně na rok 2018, 
předložené dopravcem ČSAD Karviná, IČ: 45192090; výše prokazatelné ztráty pro rok 
2018 dle odborného odhadu činí 284.206,- Kč; linky budou provozovány do 9.6.2018; 

3) poskytnout bezúročnou zápůjčku ve výši 60 tis. Kč na financování výměny stávajícího 
ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový účinný nízkoemisní teplený zdroj paní 
Jarmile Jakubczykové,  bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

4) schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 3941, orná půda, k.ú. Dolní Lutyně, 
zapsaného na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
katastrální pracoviště Karviná; 



5) schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1378, orná půda, dle přiloženého 
situačního snímku, v k.ú. Dolní Lutyně, zapsaného na listu vlastnictví 10001 u 
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná; 

6) odkoupit podíl 1/8 na nemovitostech parc.č. 234, zastavěná plocha a nádvoří,  jejíž 
součástí je stavba domu čp. 579, parc.č. 235, ostatní plocha, k.ú. Dolní Lutyně, 
zapsaných na listu vlastnictví č. 1313 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
katastrální pracoviště Karviná, od Jaroslava Kubinského, za cenu 100 tis. Kč; 

7) odkoupit podíl 1/8 na nemovitostech parc.č. 234, zastavěná plocha a nádvoří,  jejíž 
součástí je stavba domu čp. 579, parc.č. 235, ostatní plocha, k.ú. Dolní Lutyně, 
zapsaných na listu vlastnictví č. 1313 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
katastrální pracoviště Karviná, formou dražby, a to v případě, že se nepodaří odkoupit 
podíl přímo od pana Jaroslava Kubinského; 

137/25   U k l á d á : 
21.2.2018 

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; 

138/25   S v ě ř u j e : 
21.2.2018 

1) Radě obce pravomoc rozhodnout o maximální možné ceně pro nabytí podílu 1/8 na 
nemovitostech parc.č. 234, zastavěná plocha a nádvoří,  jejíž součástí je stavba domu 
čp. 579, parc.č. 235, ostatní plocha, k.ú. Dolní Lutyně,  zapsaných na listu vlastnictví 
č. 1313 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště 
Karviná, formou dražby, a to v případě, že se nepodaří odkoupit podíl přímo od pana 
Jaroslava Kubinského; 

139/25   N e s c h v a l u j e : 
21.2.2018 

1) zapojení obce do akce „Vlajka pro Tibet“; 
2) doplacení odměn členům okrskových volebních komisí za práci při volbách prezidenta 

ČR z rozpočtu obce; 

140/25  B e r e  n a  v ě d o m í : 
21.2.2018 

1) zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 
2) informaci České asociace odpadového hospodářství o riziku navýšení nákladů za 

odpadové hospodářství obcí; 
3) informaci Svazu měst a obcí k problematice odpadového hospodářství; 
 
 
 
 
 

Mgr. Pavel Buzek,v.r.        Bc. Jan Fismol, v.r. 
   starosta obce            místostarosta obce 


