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USNESENÍ  
 

Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 17.6.2020 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
142/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program  jednání 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.06.2020 rozšířený o 
bod „kotlíkové dotace – návratné finanční výpomoci občanům“ předřazený před bod 12. 
Majetkové 

 

143/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. volí  
předsedu návrhové komise: Mgr. Pavla Kubínka 
členy návrhové komise:  Ing. Pavla Makovce, Theodora Bystroně 

 

144/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. určuje 
ověřovateli zápisu 14. zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Marcela Figuru, Michaelu Wotke 

 

145/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje    
v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Dolní Lutyně za r. 2019; 

2. vyslovuje  
souhlas s celoročním hospodařením Obce Dolní Lutyně v r. 2019 podle ust. § 17 odst. 7 
zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to bez výhrad; 

3. bere na vědomí  
zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 

 

146/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů,  účetní závěrku obce Dolní Lutyně sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2019; 

 

147/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. bere na vědomí 
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2019 a 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 bez výhrad (příjmy ve výši 
1 494,02 tis. Kč, výdaje ve výši 1 201,23 tis. Kč a financování ve výši -292,79 tis. Kč) 

 

148/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
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 
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2020 ve výši 90 tis. Kč ZŠ a MŠ Aloise Jiráska, Dolní Lutyně, Komenského 1000, příspěvková 
organizace; 

 

149/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
pokračovat v pořizování a projednávání změny č. 3 Územního plán u Dolní Lutyně dle 
předložené důvodové zprávy, zpracované na základě § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
 

150/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
zařazení území obce Dolní Lutyně do území působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko 
na období 2021 – 2027; 
 

151/14  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 2020/2021; 

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 
2020/2021, a to nad výši stanovenou právními normami; 
 

152/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. pověřuje 
v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. a) zákona čís. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Bc. Jana 
Fismola k přijetí prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství; 
 

153/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu městské autobusové 
dopravy ve městě Orlová na rok 2020 s městem Orlová, Osvobození 796, Orlová – Lutyně, 
IČ: 00297577, částka zálohy na rok 2020 činí 1.047.000,- Kč; 
 

154/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
poskytnout návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny stávajících 
neekologických zdrojů tepla za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje žadatelům:  

a) Lubomír Slovík, DL, Rychvaldská 470, kondenzační plynový kotel (150 000,-); 

b) Marie Przeczková, DL, Rychvaldská 532, kondenzační plynový kotel (150 000,-); 

c) Anna Vrátná, DL, U Meze 530, kondenzační plynový kotel (150 000,-); 
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155/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
Koupit od Ivo Durčáka, bytem Dolní Lutyně, Jetelová 1183 pozemky parc .č. 1381, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 626 m2, jehož součástí je objekt č.p. 38, parc. č. 
1383/4 orná půda o výměře 494 m2, parc. č. 1384/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
1105 m2, parc. č. 1384/2 ostatní plocha o výměře 744 m2 a parc. č. 1384/4 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 461 m2, jehož součástí je objekt č.p. 108, kat. území Dolní 
Lutyně, nemovitosti jsou zatíženy věcným břemenem uvedeným v části C na  LV čís. 2333, 
za smluvní cenu 3 000 000 Kč; 
 

156/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
přijmout bezúplatně majetek dle Smlouvy o bezúplatném převodu cyklotrasy do 
vlastnictví obce Dolní Lutyně – projekt „Cyklotrasa Racibórz – Krzyzanowice – Chotěbuz 
podél řeky Olše i Odry“ od Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611; 
 

157/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
předfinancování projektu „Jazyková učebna Dolní Lutyně“ registrační číslo projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010526 pro Základní školu a Mateřskou školu Aloise Jiráska 
Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace, a to ve výši 
2 639 373 Kč; 
 

158/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
Rozpočtové opatření čís. 4/2020; 
 

159/14  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Pavel Buzek, v.r.       Mgr. Jan Czapek, v.r. 
   starosta obce           místostarosta obce 


