
U S N E S E N Í 
 

z 28. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lutyn ě konaného dne 19.9.2018 
v 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Lutyni 

  
Zastupitelstvo obce Dolní Lutyn ě: 

154/28   V o l í : 
19.9.2018 

1) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Rončková, Pavla Petrová, Mgr. Marcel 
Figura; 

2) ověřovatele zápisu z  28. zasedání ZO konaného dne 19.9.2018: Ing. Pavel Makovec, 
Vladimír Nemec; 

155/28   S c h v a l u j e : 
19.9.2018 

1) program 28. zasedání ZO konaného dne 19.9.2018 rozšířený o bod „finanční dary 
členům kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce“ zařazený před bod 11 - majetkové“; 

2) zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ Aloise Jiráska, Dolní Lutyně, Komenského 1000, 
příspěvková organizace, pro rok 2018 o 300.000,- Kč; 

3) v souladu s ust. § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,   v platném znění,  
navýšit  finanční příspěvek  TJ Sokol Dolní Lutyně v roce 2018 o   25 tis. Kč; 

4) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Dolní Lutyně ve výši 25 tis. Kč; 
5) v souladu s ust. § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, navýšit 

finanční příspěvek TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice v roce 2018 o  15 tis. Kč; 
6) smlouvu o poskytnutí dotace  z rozpočtu obce TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice ve 

výši 15 tis. Kč; 
7) rozpočtové opatření č. 10/2018; 
8) podání žádosti u Městského úřadu v Bohumíně o vydání opatření obecné povahy, 

jímž se vyhlašuje celá obec Dolní Lutyně jako oblast se zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů; 

9) finanční dary členům kontrolního výboru a finančního výboru, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce dle předloženého návrhu; 

156/28   N e s c h v a l u j e : 
19.9.2018 

1) záměr prodeje pozemku parc.č. 322/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, kat. území 
Věřňovice; 

2) záměr prodeje pozemku parc.č. 3527/4, lesní pozemek, kat. území Dolní Lutyně; 
3) odkoupení části pozemku parc.č. 2956/3 kat. území Dolní Lutyně, na němž se nachází 

účelová komunikace ul. Luční II, od XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za cenu 150,- Kč/m²;  

157/28   R o z h o d l o :  
19.9.2018 

1) poskytnout dotaci ve výši 60.000,- Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji na 
základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji“; 



2) uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce   Dolní Lutyně  
Moravskoslezskému kraji  v souladu se smlouvu o spolupráci při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“; 

3) poskytnout dotaci ve výši 182.838,- Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji na 
základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji“; 

4) uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Lutyně  
Moravskoslezskému kraji  v souladu se smlouvu o spolupráci při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“; 

5) poskytnout bezúročnou zápůjčku ve výši 60 tis. Kč na financování výměny stávajícího 
ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj panu 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

6) odepsat nedobytné pohledávky na místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů z let 2011 – 2017 v celkové výši 120 033 Kč; 

7) změnit název autobusové zastávky z „Dolní Lutyně, Nerad, dvůr“ na Dolní Lutyně, 
Nerad – vlaková zastávka“; 

8) prodat nemovitou věc – pozemek parc.č. 153/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
kat. území Dolní Lutyně, panu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 432-23/2018, tj. 23.000,- Kč + náklady 
znaleckého posudku 2.450,- Kč, tj. celkem 25.450,- Kč;  

9) prodat nemovitou věc – část pozemku o výměře 124 m², která je zastavěna plotem a 
jinými stavbami přilehajícími k rodinnému domu čp. 744 a která bude oddělena z 
pozemku parc.č. 124, trvalý travní porost kat. území Dolní Lutyně, zapsaného na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná, 
manželům XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 442-33/2018, tj. 25.000,- Kč + náklady 
znaleckého posudku 2.450,- Kč, tj. celkem 27.450,- Kč; 

10) přijmout dar pozemku parc.č. 2937/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, kat. území 
Dolní Lutyně od XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

11) přijmout dar části pozemku parc.č. 2956/4, oddělený geometrickým plánem č. 2433-
20/2016 a nově označený jako 2956/40, o výměře 16 m², v kat. území Dolní Lutyně, 
od XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

12) uzavřít darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, středisko Karviná, Bohumínská 
1877/4, 733 01 Karviná, o darování pozemku parc.č. 1/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 71 m², nově odděleného z pozemku 1/1 geometrickým plánem 
č. 2602-98/2018, na kterém se nachází stavba autobusového zálivu; 

13) směnit pozemky v kat. území Věřňovice, a to pozemku parc.č. 821/3, orná půda o 
výměře 1646 m², ve vlastnictví obce Dolní Lutyně v hodnotě 25.000,- Kč za pozemek 
parc.č. 970/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 534 m², ve 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, v hodnotě 27.000,- Kč, 
s tím, že rozdíl v ocenění nemovitostí dle znaleckého posudku č. 433-24/2018, ve výši 
2.000,- Kč, bude panu Wybraniecovi uhrazen při podpisu smlouvy; 

14) zveřejnit záměr směny nemovitostí v kat. území Dolní Lutyně, a to nově odděleného 
pozemku parc.č. 216/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m²  odděleného z 
pozemku parc.č. 216, budovy na pozemku parc.č. 216, bez č.p. (bývalý Svazarm) a 
pozemku parc.č. 217/4, orná půda, o výměře 156 m²,  nově odděleného z pozemku 
parc.č. 217/1, vše ve vlastnictví obce Dolní Lutyně za pozemky parc.č. 226, ostatní 



plocha, ostatní komunikace o výměře 804 m²  a parc.č. 1262, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 775 m², ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

15) poskytnout věcný dar dle ust. § 85 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lutyně – 
Nerad, a to:  inv.č. 50846 – Párty stan Ekonomy 4x6 m (pořiz. cena 12.994,- Kč); 
inv.č. 50847 – Párty stan Premium 6x12 m (pořiz. cena 28.494,- Kč); inv.č. 50895 – 
zahradní stan 4 x 6 m bílá/červená (pořiz. cena 11.715,- Kč); inv.č. 51223 – Párty stan 
6 x 12 m modro/bílá (pořiz. cena 22.395,- Kč) inv.č. 51224 – 51235 – Pivní set (12 ks 
á 2629,75 = 31.557,- Kč) s tím, že zápůjčky stanů budou probíhat tak, že obdarovaný 
zapůjčí spolkům z obce Dolní Lutyně stany o velikosti 4x6 m za cenu 300,- Kč/akci a 
stany o velikosti 6x12 m za cenu 800,- Kč/akci, mimoobecním spolkům, organizacím a 
občanům zapůjčí stan 4x6 m za cenu 900,- Kč/akci a stan 6x12 m za cenu 2.400,- 
Kč/akci, příspěvkovým organizacím obce Dolní Lutyně zapůjčí stany bezplatně; 

158/28   R u š í :  
1.9.2018 

1) usnesení zastupitelstva obce č. 108/21, bod 11) ze dne 21.6.2018 – směna pozemků 
s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

159/28   U k l á d á :  
19.9.2018 

1) vedení obce požádat Městský úřad v Bohumíně o vydání opatření obecné povahy, 
jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů; 

160/28   B e r e  n a  v ě d o m í : 
19.9.2018 

1) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 
2) Zprávu finančního výboru k hospodaření obce k 30.6.2018; 
 
 
 
 
 
 
  

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


