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USNESENÍ  
 

Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 21.11.2018 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
13/2  Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje  

program  jednání 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.11.2018 dle 
předloženého návrhu. 

 
14/2  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  
volí  

předsedu návrhové komise p. Terezii Kantorovou 
členy návrhové komise p. Jaroslava Svobodu a p. Bc. Jana Szturce 

 
15/2  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
určuje  

ověřovateli zápisu 2. zasedání zastupitelstva obce p. Tadeáše Janiczka, Ing. Pavla 
Makovce  

 
 16/2  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  
volí   

1. členy finančního výboru: Ing. Pavla Makovce, Ing. Radomíra Kaňu, Ing. Josefa 
Zuczka, Erika Wybraniece; 

2. členy kontrolního výboru: Bc. Jana Szturce, Ing. Richarda Findu, Karla Hoka, 
Jaroslava Garšice, Miroslava Hradila, Mgr. Vlastimila Škutu; 

 
17/2  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
schvaluje  

časový plán zasedání zastupitelstva obce  v roce 2019 
 
18/2  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 
pověřuje  

v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm a) zákona čís. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změněn některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
Mgr. Jana Czapka, p. Terezii Kantorovou a Mgr. Pavla Kubínka k přijetí prohlášení 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství; 

 
19/2  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 
schvaluje 

poskytnutí finančních darů členům investiční komise a komise sociální, kteří nebyli 
členy zastupitelstva obce, za práci v komisích v době leden – říjen 2018, ve výši dle 
přílohy zápisu; 
 

20/2 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
schvaluje 

rozpočtové opatření čís. 13/2018 dle přílohy zápisu; 
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21/2 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
rozhodlo  

1. Směnit  nemovitosti v kat. území Dolní Lutyně, a to nově oddělený pozemek 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 čís. popisného (bývalý tzv. Svazarm)  a 
pozemku parc.č. 217/4, orná půda, o výměře 156 m2, nově oddělený 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 Milana Římanka, Okružní 926, 735 14 
Orlová – Lutyně, s doplatkem rozdílu cen dle znaleckých posudků; 

2. zveřejnit záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1754/1 ostatní plocha, jiná plocha, kat. 
území Dolní Lutyně; 

3. přijmout dar pozemku  parc.č. 3586/2, orná půda, o výměře 172 m2, v kat. území 
Dolní Lutyně od p. Ladislavy Jedrzejowské, Boční 575/8, Ostrava – Muglinov;  

4. o účasti v dražbě cisternové automobilové stříkačky TATRA 815 4 x4.1 CAS 
24/3200/500-S3Z od města Nové Město na Moravě pro JSDH Dolní Lutyně – střed; 

 
22/2 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
závazek obce zajistit ze svých rozpočtových zdrojů náklady na předfinancování a 
profinancování investiční akce – projektu „Jazyková učebna Dolní Lutyně“, číslo 
projektového záměru ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0354 s předpokládanými celkovými 
náklady projektu 3 mil. Kč včetně DPH s tím, že projekt je podán jako žádost o dotaci 
ve výzvě nositele ITI ostravské aglomerace (Integrovaná teritoriální investice) a 
závazek zajistit udržitelnost projektu po dobu jeho stanovené udržitelnosti (5 let); 

2. souhlasí   
s technickým zhodnocením majetku ve výpůjčce v rámci projektu „Jazyková učebna 
Dolní Lutyně“. 
 

 
 
 
 
 

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

 


