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USNESENÍ  
 

Z 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 16.12.2020 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

183/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program  jednání 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.12.2020 

184/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. volí  
předsedu návrhové komise: Bc. Jana Szturce 
členy návrhové komise:  Bc. Jana Fismola, Ing. Pavla Makovce 

185/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. určuje 
ověřovateli zápisu 17. zasedání zastupitelstva obce: Tadeáše Janiczka, Theodora Bystroně 

186/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. bere na vědomí    
zprávy o činnosti kontrolního výboru a finančního výboru; 

187/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo    
poskytnout finanční dar členům výborů a komise, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve výši dle 
předloženého návrhu; 

188/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. bere na vědomí    
návrhy na změnu Územního plánu Dolní Lutyně podané v roce 2020 označené čísly 6 až 17 podle 
důvodové zprávy; 

2. rozhodlo  
že o předložených návrzích rozhodne 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 vydání změny č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně; 

3. ukládá  
a) pořizovateli předložit zastupitelstvu k rozhodnutí návrhy na změnu Územního plánu Dolní 

Lutyně spolu se stanoviskem po vydání změny č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně, 
b) obci bezodkladně informovat navrhovatele změny územního plánu a úřad územního 

plánování o rozhodnutí zastupitelstva ve smyslu § 46 odst. 3 stavebního zákona. 

Zodpovídá: Dana Kawanová                                                      Termín: 15.01.2021 

189/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. vydává 
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky; 
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; 
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190/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
podle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočet obce na r. 2021, a to rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních 
výdajů dle přílohy materiálu s úpravami předloženými starostou obce; 

2. stanoví  
že na výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený 
objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu na rok 
2021 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje); 

3. schvaluje  
poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce na rok 2021 příspěvkovým organizacím obce:  
a) ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, ve výši 6.500 tis. Kč; 
b) ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, Koperníkova 652, ve výši 1.080 tis. Kč; 
c) Osvětové besedě, K Výšině 211, Dolní Lutyně, ve výši 2.280 tis. Kč 

4. schvaluje  
podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce na r. 2021 sportovním organizacím a 
uzavření veřejnoprávních smluv s:  
a) TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s. ve výši 200 tis. Kč; 
b) TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice, z.s. ve výši 200 tis. Kč; 

5. schvaluje  
rozpočet sociálního fondu obce Dolní Lutyně na rok 2021 dle přílohy materiálu; 

6. pověřuje  
podle ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, radu obce schvalováním jednotlivých rozpočtových opatření, a to  na 
příjmové stránce rozpočtu bez finančního limitu a na výdajové stránce rozpočtu do výše 500 tis. 
Kč  u jednotlivého závazného ukazatele,  včetně možnosti přesunu výdajových položek mezi 
paragrafy. Pouze u výdajů vztahujících se k přijatým dotacím limit 500 tis. Kč neplatí a rada obce je 
oprávněna schválit rozpočtové opatření i na výdajové stránce rozpočtu do výše přijaté dotace. 

7. schvaluje  
      Střednědobý výhled obce Dolní Lutyně na roky 2022 – 2029 

8. schvaluje  
     Plán oprav a investic v roce 2021  

191/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
Rozpočtové opatření čís. 12/2020; 

192/17  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) Rostislav Babiš, DL, XXXXXXXXXXXXX, kondenzační plynový kotel (150 000,-) ; 
b) Kristýna Žůrková,  DL, XXXXXXXXXXXXXXX, tepelné čerpadlo (200 000,-); 
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193/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo    
a) převzít bezúplatně příslušenství cyklotrasy vybudované v rámci projektu „Rozvoj a doplnění 

turistické infrastruktury podél řeky Olše a Odry“ na území obce Dolní Lutyně a uzavřít smlouvu 
o bezúplatném převodu dopravního značení cyklotras a informační tabule do vlastnictví obce 
Dolní Lutyně; 

b) přijmout dotaci od Ministerstva životního prostředí na akci „Optimalizace systému pro 
separaci a oddělený sběr komunálního odpadu – pořízení nádob na papír, plasty a biologicky 
rozložitelné odpady“ v maximální výši 2 710 611,75 Kč; 

c) přijmout dotaci od Ministerstva životního prostředí na akci „5.1a Stavební úpravy ZŠ A. Jiráska 
č.p. 1000, Dolní Lutyně v maximální výši 10 870 342,00 Kč; 

d) přijmout dotaci od Ministerstva životního prostředí na akci „5.1b Stavební úpravy ZŠ A. Jiráska 
č.p. 1000, Dolní Lutyně v maximální výši 5 225 696,70 Kč; 

e) převést bezúplatně cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 L 101 LIAZ, reg. značky OVC 
73-15 a uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu tohoto automobilu do vlastnictví obce 
Strahovice; 

194/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
kalkulaci ceny stočného pro rok 2021 předloženou společností Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s.  s účinností od 1.1.2021  

195/17  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
časový plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 

196/17  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 


