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USNESENÍ  
 

Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 11.11.2020 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
171/16  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program  jednání 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.11.2020 

 

172/16  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. volí  
předsedu návrhové komise: Mgr. Marcela Figuru 
členy návrhové komise:  Ing. Pavla Lukaštíka, Jaroslava Svobodu 

 

173/16  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. určuje 
ověřovateli zápisu 16. zasedání zastupitelstva obce: Tadeáš Janiczek, Mgr. Pavel Kubínek 

 

174/16  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. Schvaluje    
akceptaci Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací se společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., IČ: 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; 

 
175/16  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. Schvaluje    
akceptaci Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně 
souvisejících č. ODL/0017/2020 s Ladislavem Vaškem, nar. XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX Dolní 
Lutyně; 

 

176/16  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) Radek Macura, Dolní Lutyně, XXXXXXXXXX, kondenzační plynový kotel (150 000,-); 
b) Vanda Zedníčková, Dolní Lutyně, XXXXXXXXX, kondenzační plynový kotel (150 000,-); 

 

177/16  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
poskytnout podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, finanční příspěvek z rozpočtu obce na ro. 2020 ve výši 50 tis. Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice, z.s.; 

 

178/16  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 Szturce 
k přijetí prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství; 
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179/16  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. souhlasí  
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, s uzavřením dohody o provedení práce mezi obcí Dolní Lutyně a členem 
zastupitelstva obce Bc. Janem Fismolem na roky 2020 a 2021; 
  

180/16  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo    
a) poskytnout finanční dar z rozpočtu obce ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické farnosti v Dolní 

Lutyni; 
b) poskytnout finanční dar z rozpočtu obce ve výši 30 tis. Kč panu Theodoru Bystroňovi, 

bytem Dolní Lutyně, XXXXXXXXXX; 
 

181/16  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
o potřebě realizace následujících akcí v obci:  

 Celková rekonstrukce budovy základní školy č.p. 1000, 
 Odkanalizování obce Dolní Lutyně a výstavba nové čistírny odpadních vod, 
 Rekonstrukce budovy č.p. 13 na zubní ordinace 
 Oprava chodníku na ul. Bohumínská směrem k budově č.p. 432 
 Optimalizace systému pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu, 
 Rekonstrukce areálu objektu za sadem č.p. 1288, 
 Rekonstrukce areálu a objektu č.p. 38 a 108, 
 Vybudování naučných stezek a rekreačních zón v areálu bývalého koupaliště, 
 Snížení energetické náročnosti MŠ Dolní Lutyně č.p. 1009; 

 
182/16  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 


