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USNESENÍ  
 

Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 19.12.2018 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
23/3  Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje  

program  jednání 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.12.2018 dle 
předloženého návrhu. 

 
24/3  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  
volí  

předsedu návrhové komise Mgr. Marcela Figuru 
členy návrhové komise p. Theodora Bystroně a Ing. Pavla Lukaštíka 

 
25/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
určuje 

ověřovateli zápisu 3. zasedání zastupitelstva obce p. Michaelu Wotke, Mgr. Pavla Kubínka; 
 
26/3  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně 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 podle § 46 odst. 3 stavebního zákona 

1. rozhodlo  
a) pořídit změnu územního plánu podle návrhů, podaných navrhovateli a posouzených 

pořizovatelem v rozsahu úprav podle důvodové zprávy, označených č. N43 (parc.č. 
2244/5, k.ú. Dolní Lutyně), N44 (parc.č. 3771/1, k.ú. Dolní Lutyně) a N46 (parc.č. 
2932/1, k.ú. Dolní Lutyně), a zapracovat tyto návrhy do pokynů pro zpracování návrhu 
změny územního plánu, v rozsahu změny, které budou součástí Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Dolní Lutyně za uplynulé období, 

b) nepořídit změnu územního plánu podle návrhu, podaného navrhovatelem a 
posouzeného pořizovatelem podle důvodové zprávy, označených č. N45 (par.č. 
3396/27, k.ú. Dolní Lutyně  

2. ukládá 
bezodkladně informovat navrhovatele změny územního plánu a úřad územního plánování 
o rozhodnutí zastupitelstva ve smyslu § 46 odst. 3 stavebního zákona; 
T: 04.01.2019                                                                                       Z: Mgr. Dana Kawanová 

3. určuje 
podle ustanovení § 6 odst. 5 pím. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, 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 – 
03/2019 a na pořízení následující změny Územního plánu Dolní Lutyně pana Mgr. Pavla 
Buzka, starostu obce; 
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27/3  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
schvaluje  

Poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100.000,- Kč Základní škole a Mateřské 
škole s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, Koperníkova 652 okres Karviná, 
příspěvková organizace. Tyto finanční prostředky jsou určeny na předfinancování výdajů 
spojených s realizací projektu Šablony II číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009775 
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů ZŠ a MŠ Dolní Lutyně s polským jazykem 
vyučovacím a budou příspěvkovou organizací vráceny obci ihned po obdržení dotace 

 
28/3  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 
schvaluje  

střednědobý výhled obce na roky 2019 - 2027; 
 
29/3  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání 

1. schvaluje 
podle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočet obce na r. 2019, a to rozpočet příjmů, investičních a 
neinvestičních výdajů dle přílohy materiálu; 

2. stanoví  
že na výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim 
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtu r. 2019 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě 
mzdových povoluje); 

3. schvaluje 
poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce na r. 2019 příspěvkovým organizacím 
obce:  
a) ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, ve výši 6.500 tis. Kč; 
b) ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, Koperníkova 652, ve výši 1.116 

tis. Kč; 
c) Osvětové besedě, K Výšině 211, Dolní Lutyně, ve výši 1.900 tis. Kč; 

4. schvaluje 
podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce na r. 2019 
sportovním organizacím:  
a) TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s. ve výši 100 tis. Kč; 
b) TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice, z.s. ve výši 100 tis. Kč; 

5. schvaluje 
rozpočet sociálního fondu obce Dolní Lutyně na rok 2019 dle přílohy materiálu; 

6. pověřuje 
podle ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, radu obce schvalováním rozpočtových opatření na příjmové 
stránce rozpočtu bez finančního limitu a na výdajové stránce rozpočtu do výše 500 tis. Kč 
v jednotlivých případech včetně možnosti přesunu výdajových položek mezi paragrafy; 

7. schvaluje 
uložení 50 mil. Kč na termínovaný vklad u Komerční banky, a.s. na dobu 12 měsíců; 
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30/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
schvaluje 

rozpočtové opatření čís. 15/2018 dle přílohy zápisu; 
 
31/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
schvaluje  

poskytnutí finančních darů členům zastupitelstva obce dle důvodové zprávy; 
 
32/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
schvaluje  

plán financování obnovy kanalizací na rok 2019 – 2028 dle přílohy zápisu; 
 

33/3 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
bere na vědomí  

zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 
 

 
 
 
 
 
 

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

 


