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USNESENÍ  
 

Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 18.12.2019 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
121/12  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program  jednání 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.12.2019 

 

122/12  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. volí  
předsedu návrhové komise: Mgr. Marcela Figuru   
členy návrhové komise :  Theodora Bystroně, Ing. Pavla Lukaštíka 

 

123/12  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. určuje 
ověřovateli zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce: Ing. Pavla Makovce,  Michaelu Wotke 

 
124/12  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. bere na vědomí  
zprávu o činnosti kontrolního výboru a finančního výboru 

 
125/12  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. bere na vědomí 
návrhy na změnu Územního plánu Dolní Lutyně podané v roce 2019 ozn. čísly 1 až 5 podle 
důvodové zprávy; 

2. rozhodlo  
že o předložených návrzích rozhodne 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 vydání změny č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně; 

3. ukládá  
a) pořizovateli předložit zastupitelstvu k rozhodnutí návrhy na změnu Územního plánu 

Dolní Lutyně spolu se stanoviskem po vydání změny č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně, 
b) obci bezodkladně informovat navrhovatele změny územního plánu a úřad územního 

plánování o rozhodnutí zastupitelstva ve smyslu § 46 odst. 3 stavebního zákona. 
Zodpovídá: Dana Kawanová                                                      Termín: 15.01.2020 

 
126/12  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů; 

2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; 

3. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 4//2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství;  
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127/12  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
Střednědobý výhled obce na roky 2020 - 2028; 
 

128/12  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. 2020, a to rozpočet příjmů, investičních a 
neinvestičních výdajů dle přílohy materiálu se změnami mezi paragrafy 3639  a 4351  
výdajové části rozpočtu dle zápisu; 

2. stanoví  
že na výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim 
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtena r. 2020 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě 
mzdových povoluje); 

3. schvaluje  
poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce na r. 2020 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 2.280 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. 2020 
sportovním organizacím a uzavření veřejnoprávních smluv  s:  
a) TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s. ve výši 200 tis. Kč; 
b) TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice, z.s. ve výši 200 tis. Kč; 

5. Schvaluje  
rozpočet sociálního fondu obce Dolní Lutyně na rok 2020 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.  
 

129/12  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
Rozpočtové opatření čís. 16/2019 dle přílohy zápisu; 

 
130/12  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
úpravu „zásad pro odměňování neuvolněných  členů zastupitelstva obce Dolní Lutyně pro 
volební období 2018 – 2022“ spočívající v novém znění čl. III. , a to s účinností od 1.1.2020; 
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2. schvaluje 
v souladu s ust. § 80 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů, poskytování příspěvků z peněžního fondu či rozpočtu obce  
a) členům zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku 

v souvislosti s přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a při 
zastupování obce na veřejných občanských obřadech; 

b) uvolněnému členu zastupitelstva příspěvky za obdobných podmínek a v obdobné výši 
jako zaměstnancům obce Dolní Lutyně dle Zásad pro použití sociálního fondu; 

 
131/12  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
časový plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2020; 

 
132/12  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 

2. bere na vědomí 
žádost p. Petra Ježíška ml. o možnost samostatné změny Územního plánu obce Dolní 
Lutyně ve vztahu k části pozemku parc. č. 1743 s tím, že ponese veškeré náklady se 
změnou spojené; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v.r.        v.r. 

Mgr. Pavel Buzek        Mgr. Jan Czapek 
   starosta obce           místostarosta obce 


