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USNESENÍ  
 

Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 20.2.2019 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
34/4  Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje  

program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.2.2019 2019 rozšířený o bod 
„rozpočtové opatření č. 2/2019“ zařazený za bod 5. 

 
35/4  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  
volí  

předsedu návrhové komise Ing. Pavel Makovec 
členy návrhové komise Tadeáš Janiczek, Jaroslav Svoboda 

 
36/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
určuje 

ověřovateli zápisu 4. zasedání zastupitelstva obce p. Terezii Kantorovou, Mgr. Pavla Kubínka; 
 
37/4 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 návrhu, podaného navrhovatelem  a posouzeného 

pořizovatelem  podle důvodové zprávy, označeného  č. N48 (pozemky parc.č. 2570/1 a 2571, k.ú. 
Dolní Lutyně) a zapracovat tento návrh do pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu, 
v rozsahu zadání změny, které budou součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně 
za uplynulé období, 

b) pořídit změnu územního plánu podle návrhu, podaného navrhovatelem  a posouzeného 
pořizovatelem v rozsahu úprav podle důvodové zprávy, označeného  č. N47 (část pozemku parc.č. 
1912, k.ú. Dolní Lutyně) a zapracovat tento návrh do pokynů pro zpracování návrhu změny 
územního plánu, v rozsahu zadání změny, které budou součástí Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Dolní Lutyně za uplynulé období, 

c) nepořídit změnu územního plánu podle návrhů, podaných navrhovateli a posouzeného 
pořizovatelem podle důvodové zprávy, označených č. N49  (par.č. 3849/4, k.ú. Dolní Lutyně) a N50 
(parc.č. 3638/20, 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: 28.02.2019                                                                                       Z: Mgr. Dana Kawanová 

 
38/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
schvaluje 

Dodatek č. 5 Smlouvy o provozování kanalizací uzavřené dne 28.7.2016 se společností Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., a to s podmínkou schválení předmětného  dodatku před akceptací 
obcí Státním fondem životního prostředí; 

39/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
Bere na vědomí  

Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2018 v obci Dolní Lutyně; 
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40/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
schvaluje    

Rozpočtové opatření čís. 2/2019 dle přílohy zápisu; 
 
41/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
rozhodlo    

a) poskytnout dotaci ve výši 245.199,- Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji na základě 
smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“; 

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

 
42/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo    

a) poskytnout příspěvek na spolufinancování výměny kotlů v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014 -2020 projekt „kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“  ve výši 7.500,- 
Kč/dílčí projekt uživatele; 

b) uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. 
výzva“ s Moravskoslezským krajem.; 

2. bere na vědomí  
informaci starosty obce o projektu „kotlíkové dotace – 3. výzva“  

 
43/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
rozhodlo    

a) zrušit usnesení zastupitelstva obce č. 157/28, bod 12) ze dne 19.9.2018 
b) uzavřít darovací smlouvu č. KI/04/j/2019/Bra 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, včetně stavby 
autobusového zálivu, která se na něm nachází; 

 
44/4 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
rozhodlo    

prodat pozemek parc. č. 1754/1, ostatní plocha, jiná plocha, kat. území Dolní Lutyně, rozdělený 
geometrickým plánem č. 2647-1/2019 na pozemky :  

1. parc. č. 1754/1 o výměře 415 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 11.800,- Kč; 
2. parc. č. 1754/10 o výměře 234 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 6.654,- Kč; 
3. parc. č. 1754/11 o výměře 257 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 7.308,- Kč; 
4. parc. č. 1754/12 o výměře 227 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 6.455,- Kč; 
5. parc. č. 1754/13 o výměře 17 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 483,- Kč  

 
45/4 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 

 


