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USNESENÍ  
 

Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 17.4.2019 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
46/5  Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje  

program jednání 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.4.2019. 
 
47/5  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  
volí  

předsedu návrhové komise Terezii Kantorovou 
členy návrhové komise Michaelu Wotke, Jana Szturce 

 
48/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
určuje 

ověřovateli zápisu 5. zasedání zastupitelstva obce Ing. Pavla Lukaštíka, Tadeáše Janiczka 
 
49/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje 
a) V souladu s ust. § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,  v platném znění, poskytnutí 

finančního příspěvku  TJ Sokol Dolní Lutyně ve výši  120 tis. Kč na organizaci a zabezpečení 
mládežnického  sportu  + 110 tis. Kč na zakoupení nové sekačky pro sečení sportovního areálu; 

b) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Dolní Lutyně ve výši 230 tis. Kč; 
c) V souladu s ust. § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí 

finančního příspěvku TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice ve   výši  80 tis. Kč  na organizaci a 
zabezpečení mládežnického  sportu  + 55 tis. Kč na zakoupení ozvučení areálu a nových 
tréninkových branek; 

d) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice ve výši 135 tis. Kč;  
e) v souladu s ust. § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního 

daru z § 3421 – využití volného času dětí a mládeže obecního rozpočtu v roce 2019 ve výši 85 tis. 
Kč ZŠ a MŠ Aloise Jiráska, Dolní Lutyně, Komenského 1000, příspěvková organizace; 

2. neschvaluje 
poskytnutí finančního daru spolku Judo club Orlová z.s., Záchranářů 1374, 735 14 Orlová – 
Poruba ve výši 100 tis. 

3. ukládá 
výborům zastupitelstva provést kontrolu nakládání s finančními příspěvky obce u TJ Sokol Dolní 
Lutyně a TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice v termínu do 30.6.2019 

 
50/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 5/2019; 
 
51/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. povoluje  

v souladu s ust. § 23 odst. 4 zák.č.   561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu 
žáků ve třídě základní školy Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Dolní 
Lutyně Koperníkova 652 okres  Karviná, příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020; 
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2. schvaluje  
v souladu s ust. § 23 odst. 4 zák.č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, úhradu zvýšených 
výdajů na vzdělávací činnost ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím  Dolní Lutyně Koperníkova 
652 okres Karviná, příspěvková organizace pro období  školního roku 2019/2020, a  to nad výši 
stanovenou krajským normativem; 

 
52/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
bere na vědomí    

informaci k závěrům protihlukové studie; 
 
53/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
schvaluje    

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Dolní Lutyně; 
 

54/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo    

podat žádost u Státního fondu životního prostředí ČR o bezúročnou půjčku pro občany na 
předfinancování výměny starých kotlů I. a II. emisní třídy za ekologické zdroje topení v rámci 3. 
výzvy kotlíkových dotací; 

2. bere na vědomí  
informaci o postupu při vyřizování kotlíkových dotací a kotlíkové zápůjčky;  

 
55/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
rozhodlo    

přijmout dar pozemku parc.č. 131/10, vodní plocha, koryto vodního toku, o výměře 127 m²  
zapsaného na LV čís. 539, katastrální území a obec Dolní Lutyně, od XXXXXXXXXXXXXXXXX a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 
56/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
rozhodlo    

nabýt bezúplatným převodem nemovitou věc – spoluvlastnický podíl ½ pozemku parc.č. 2467, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaného na LV čís. 1103 pro katastrální  území a obec Dolní 
Lutyně od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových; 

 
57/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
rozhodlo  

nabýt bezúplatným převodem nemovitou věc pozemek parc.č. 160/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, zapsaného na LV čís. 1103 pro katastrální území a obec Dolní Lutyně od České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a souhlasit se zahájením jednání 
ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu; 
 

58/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
rozhodlo  

1. zrušit usnesení zastupitelstva obce č. 157/28, bod 10) ze dne 19.9.2018; 
2. přijmout dar nemovité věci – části pozemku parc.č. 2937/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, katastrální území a obec Dolní Lutyně, od XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
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59/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
rozhodlo  

1. zrušit usnesení zastupitelstva obce č. 21/2, bod 1., ze dne 21.11.2018; 
2. směnit pozemek parc.č. 216/1 nově oddělený z pozemku parc.č. 216 na základě 

geometrického plánu č. 2518-20/2017. jehož součástí je stavba č.p. 157, budova občanské 
vybavenosti, vše v kat. území  Dolní Lutyně, zapsané na LV č. 10001 ve vlastnictví obce Dolní 
Lutyně, za pozemky parc.č. 226 a 1262, oba ostatní plocha, ostatní komunikace, kat. území 
Dolní Lutyně, zapsané na LV č. 846 ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, s tím, 
že pan XXXXXXXXX doplatí rozdíl ceny směňovaných nemovitostí, určených znaleckým 
posudkem ve výši 10.717,- Kč; 

3. schválit majetkové vypořádání (směna nebo odkup) části pozemku p.č. 215, s Českou 
republikou – Českou poštou, s.p. za účelem získání přístupu k pozemku p.č. 217/1, vše k.ú. 
Dolní Lutyně 

 
60/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
rozhodlo  

prodat pozemek parc.č. 1378/2 o výměře 107 m2, vzniklý oddělením z pozemku parc.č. 1378, dle 
geometrického  plánu č. 2607-81/2018, vše v kat. území Dolní Lutyně, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Karviná, společnosti GasNet s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše , 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 
zastoupenou firmou GridServices, s.r.o. , IČ: 27935311 za cenu 49.490,- Kč stanovou znaleckým 
posudkem č. 2018/176; 
 

61/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
rozhodlo  

prodat část pozemků nově označenou jako parc. č. 972/13  o výměře 8 m²  oddělenou z parcel čís. 
972/5 a 968/1 vše v katastrálním území Věřňovice, manželům XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu 
3.080,- Kč; 
 

62/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
bere na vědomí  

zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně; 
 

63/5 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
bere na vědomí  

dopis XXXXXXXXXXX nazvaný „(NE)ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU – URGENCE“; 
 
 
 
 

 
 
 

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


