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USNESENÍ  
 

Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 16.9.2020 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
160/15  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program  jednání 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.9.2020 

 

161/15  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. volí  
předsedu návrhové komise: Ing Pavla Lukaštíka 
členy návrhové komise:  Ing. Pavla Makovce, Jaroslava Svobodu 

 

162/15  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. určuje 
ověřovateli zápisu 15. zasedání zastupitelstva obce: Michaelu Wotke, Tadeáše Janiczka 

 

163/15  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo    
a) poskytnout dotaci ve výši 22.500,- Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji určenou na 

spolufinancování projektu „kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ a 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“; 

b) poskytnout dotaci ve výši 82.500,-  Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji účelově 
určenou na spolufinancování projektu „kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. 
výzva“ a 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; 

 

164/15  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo    

poskytnout návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměny stávajících 
neekologických zdrojů tepla za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje žadatelům: 
a) Marcela Pančurová, DL-Věřňovice, Červinská 211, kondenzační plynový kotel (150 000,-); 
b) Jiří Svačina, DL, U Koupaliště 958, kondenzační plynový kotel (150 000,-) ; 
c) Helena Bystroňová Surmová, DL, K Pískovně 1154, kondenzační plynový kotel (150 000,-); 
d) Růžena Kněžíková, DL, Rychvaldská 1127, tepelné čerpadlo (200 000,-) 
e) Libor Běleš, DL, Komenského 935, kondenzační plynový kotel (150 000,-) ; 
f) Stanislav Sýkora, DL-Věřňovice, Hlavní 146, biomasa (200 000,-); 
g) Tamara Mecová, DL, Stará cesta 1086, kondenzační plynový kotel (150 000,-) ; 
h) Dalibor Kubáň, DL, U Koupaliště 528, kondenzační plynový kotel (150 000,-) ; 

 

165/15  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
rozpočtové opatření čís. 8/2020; 
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166/15  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
přijmout dar pozemků parc.č. 2807, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 198 m² a 
2806/2, orná půda o výměře 62 m² , nově odděleného z pozemku 2806, vše  k.ú. Dolní Lutyně 
od Gabriely Turinské, Horka 175, 666 03 Hradčany; 

 

167/15  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
požádat Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 
502/5, 702 00 Ostrava, o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3996/1,ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 5191 m2 a 3997/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4851 m², k.ú. 
Dolní Lutyně; 
  

168/15  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo    
a) prodat  pozemek p.č 714/1, ostatní plocha, zeleň, vedený na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území a  obec Dolní Lutyně u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
katastrální pracoviště Karviná paní Vieře Slepčíkové, K Pískovně 75, 735 53 Dolní Lutyně za 
cenu 120 Kč/m² + náklady spojené s převodem; 

b) prodat  pozemek 727/1 o výměře 192 m², nově oddělený z pozemku p.č. 727 ,  ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vedený na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území a  obec 
Dolní Lutyně u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná 
panu Josefu Gąsiorovi, K Vrchům 1361, 73553 Dolní Lutyně za cenu dle znaleckého posudku 
+ náklady spojené s převodem; 

c) prodat  pozemek 727/2 o výměře 33 m², nově oddělený z pozemku p.č. 727,  ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vedený na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území a  obec 
Dolní Lutyně u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná 
panu Pavlu Čempielovi, Bezručova 131, 73553 Dolní Lutyně za cenu dle znaleckého 
posudku + náklady spojené s převodem; 

169/15  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
koupit pozemek parc.č. 2743/4, orná půda  o výměře 291 m², nově oddělený z pozemku p.č. 
2743/1 ,  k.ú. Dolní Lutyně od Karla Kalužy,  Rychvaldská 220, 735 53 Dolní Lutyně za cenu dle 
znaleckého posudku + náklady spojené s převodem; 
 

170/15  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

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

 
 
 
 
 
 

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


