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USNESENÍ  
 

Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 16.10.2019 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

103/10  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje  
program jednání 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.10.2019 

 

104/10  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. volí  
předsedu návrhové komise: Jaroslava Svobodu 

členy návrhové komise: Mgr. Pavla Kubínka, Bc. Jana Szturce 
 

105/10  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. určuje 
ověřovateli zápisu 10. zasedání zastupitelstva obce: Michaelu Wotke, Ing. Pavla Makovce  

 

106/10  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo  
poskytnout návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměny stávajících nevyhovujících 

zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje žadatelům: 

a) Samliková Miluška, XXXXXXXXXXXXXXXX, kondenzační plynový kotel (150 000,-) 

b) Adamčíková Dagmar, XXXXXXXXXXXXX, kondenzační plynový kotel (150 000,-) 

c) Křístek Teofil, XXXXXXXXXXXXXXXX, automatický kotel na biomasu (200 000,-) 

 

107/10  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
 Přijmout dar pozemků pod komunikací – spojka ul. V Dolíku a ul. Na Výšině, a to :  

a) pozemku p.č. 2172, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 199 m² , k.ú. a obec Dolní 

Lutyně, zapsaného na listu vlastnictví č 606, u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

katastrální pracoviště Karviná od XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX, 735 53 

Dolní Lutyně; 

b) pozemku p.č. 2208, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 217 m² , k.ú. a obec Dolní 

Lutyně, zapsaného na listu vlastnictví č 262, u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

katastrální pracoviště Karviná od  XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX, 73553 Dolní Lutyně; 

c) pozemku p.č. 2183, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 334 m² , k.ú. a obec Dolní 

Lutyně, zapsaného na listu vlastnictví č 953, u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

katastrální pracoviště Karviná od  XXXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX, 735 81 

Bohumín; 

d) pozemku p.č. 2198/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 134 m², nově 

odděleného geometrickým plánem č. 2302-85/2014 z pozemku p.č. 2198, k.ú. a obec Dolní 

Lutyně, zapsaného na listu vlastnictví č 18, u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

katastrální pracoviště Karviná od  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem  XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX, 735 81 Bohumín; 
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108/10  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. Rozhodlo 
prodat pozemek p.č. 1326/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 48 m²,  nově vzniklý 

oddělením z pozemku p.č. 1326, ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha k.ú., zapsaného na 

LV 10001 pro katastrální území a obec Dolní Lutyně u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 

kraj, katastrální pracoviště Karviná manželům XXXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX, 

735 53 Dolní Lutyně,  za cenu 16.800,- Kč; 

 

109/10  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
převést projekt „Kanalizace Nerad“ vedený v účetnictví obce v organizačním členění investičních 

akcí pod číslem 31402 do nákladů jako zmařenou investici ve výši 171.255,- Kč; 

 

110/10  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. bere na vědomí 

a) Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 

b) Informaci starosty o možném zřízení příjezdové komunikace ke skleníkům budovaným fy 

NWT, a.s. ze strany od Dětmarovic přes pozemky fy Cemex a pozemky státu ve správě 

Státního pozemkového úřadu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Buzek        Mgr. Jan Czapek 

   starosta obce           místostarosta obce 


