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USNESENÍ  
 

Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 15. 9. 2021 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
231/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program jednání 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 9. 2021; 
 

232/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. volí 
předsedu návrhové komise: Bc. Jana Szturce 
členy návrhové komise: Mgr. Janu Josiekovou, Mgr. Pavla Kubínka; 
 

233/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. určuje 
ověřovateli zápisu 21. zasedání zastupitelstva obce Theodora Bystroně, Jaroslava 
Svobodu; 
 

234/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje 
podle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na r. 2021 
Tělovýchovné jednotě Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice, U Hřiště 117, 735 53 Dolní Lutyně 
– Věřňovice, ve výši 144 414 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy na realizaci fitness hřiště 
se čtyřmi cvičebními stroji v areálu fotbalového hřiště ve Věřňovicích; 

 
235/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
zvýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2021 ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní 
Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace, ve výši 250 tis. Kč; 
 

236/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
o schválení a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 291461/01/ZOZ/2011/AK9 o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s., Československého exilu 
2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231; 
 

237/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
a) poskytnout návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměny stávajících 
neekologických zdrojů tepla za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje žadateli:  
Zieleznik Miroslav, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx (150 000 Kč, kotel kondenzační plynový); 
 
b) schválit dodatky ke smlouvám, které doposud nebyly vyúčtovány, s těmito žadateli:  

• Tamara Mecová; 

•  Marcela Vančurová; 
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• Kristýna Žůrková; 

• Stanislav Sýkora; 

• Rostislav Babiš; 

• Josef Chobot; 

• Josef Sosna; 
 

238/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo  
a) poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč (VS: 3427010341) 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“; 

b) poskytnout dotaci ve výši 82 500 Kč (VS: 1787010341) 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“; 

 
239/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1.  schvaluje 
udělení pamětní stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj obce:  
a) Mgr. Alici Kazimierze Berki (pamětní stříbrná medaile číslo 243); 
b) Bc. Janu Fismolovi (pamětní stříbrná medaile číslo 244);  
c)  Mgr. Janě Josiekové (pamětní stříbrná medaile číslo 245); 

 
240/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
zrušení automatické obnovy vkladu u Smlouvy o termínovaném účtu s indexovou sazbou 
účet čís. 94-4979440677/0100. a převod zůstatku termínovaného vkladu na základní 
běžný účet obce čís. 2920791/0100; 
 

241/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. schvaluje  
rozpočtové opatření č. 10/2021; 
 

242/21 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo  
a) přijmout bezplatný převod vlastnického práva dle § 2055 občanského zákoníku (dar), 
a uzavřít darovací smlouvu č. ODL 0088/2021 pro pozemky parc. č. 3623 a parc. č. 3625/2, 
k. ú. Dolní Lutyně, vlastník Jiřina Zahrajová, xxxxxxxxxxxxxxxx. Náklady spojené s 
vkladovým řízením do katastru nemovitostí budou na straně obce Dolní Lutyně; 

 
b) přijmout bezplatný převod vlastnického práva dle § 2055 občanského zákoníku (dar) a 
uzavřít darovací smlouvy č. ODL 0079, 0080, 0081, 0084, 0085, 0086, 0087/2021 pro 
pozemky: 

parc. č. 2169, vlastník Barteková Lenka, xxxxxxxxxxxxxxxx; 
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parc. č. 2113, vlastníci Kufová Marie a Kufa Petr, xxxxxxxxxxxxxxxx; 
parc. č. 2114, vlastník Staniczek Alan, xxxxxxxxxxxxxxxx;  
parc. č. 2155 a 2154/1, vlastníci Bednář Lubomír, xxxxxxxxxxxxxxxx a Bednářová Nela, 
xxxxxxxxxxxxxxxx; 
parc. č. 2123/1, vlastníci Otisková Dana a Otisk Štěpán, xxxxxxxxxxxxxxxx  
parc. č. 2154/3, vlastníci Krátká Šárka, xxxxxxxxxxxxxxxx a Kullová Vladimíra, 
xxxxxxxxxxxxxxxx; 
parc. č. 2123/2, vlastníci Bosáková Lucie a Stančík Martin, xxxxxxxxxxxxxxxx; 
část pozemku parc. č. 2117/1 dle geometrického plánu, vlastníci Motáková Kateřina a 
Moták Pavel, xxxxxxxxxxxxxxxx; 
parc. č. 2153, vlastník Kika Milan, xxxxxxxxxxxxxxxx;, 
parc. č. 2124, vlastníci Niedzwiedzová Drahomíra a Niedzwiedz Josef, xxxxxxxxxxxxxxxx; 
parc. č. 2152, vlastník Kika Radim a Kiková Renáta, xxxxxxxxxxxxxxxx; 
parc. č. 2140/1, vlastníci Hegingerová Jana a Heginger Václav, xxxxxxxxxxxxxxxx; 
parc. č. 2132 a 2133, vlastníci Parůžek Pavel a Parůžková Jana, xxxxxxxxxxxxxxxx; 
parc. č. 2140/2, vlastník Krukovskaya Marina, xxxxxxxxxxxxxxxx; 
parc. č. 2139 a 2140/3, vlastníci Krukovská Natalia a Khutoretsky Viktor, xxxxxxxxxxxxxxxx; 
vše k. ú. Dolní Lutyně. Náklady spojené s dělením pozemku, s výmazem zástavních práv a 
s vkladovým řízením do katastru nemovitostí budou na straně obce Dolní Lutyně. 

 
243/21 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 


