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USNESENÍ  
 

Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 15. 12. 2021 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 
254/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program jednání 24. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 12. 2021 rozšířený o 
bod „převod finančních prostředků z KB na ČNB“ předřazený před bod čís. 8 (Rozpočtové 
opatření č. 14/2021); 
 

255/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. volí 
předsedu návrhové komise: Mgr. Marcela Figuru  
členy návrhové komise: Ing. Pavel Lukaštík, Mgr. Jana Josieková. 
 

256/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. určuje 
ověřovateli zápisu 24. zasedání zastupitelstva obce: Tadeáš Janiczek, Bc. Jan Fismol. 
 

257/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. bere na vědomí 
a) zprávu o činnosti finančního výboru ZO Dolní Lutyně 
b) zprávu o činnosti kontrolního výboru ZO Dolní Lutyně 
2. ukládá 
předsedovi kontrolního výboru následující: 
a) zpracovat v souladu s ustanovením § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, písemnou zprávu o provedených 
kontrolách v roce 2021: termín do 5. 2. 2022; 

b) zpracovat návrh „Plánu kontrol“ na období 1. pololetí roku 2022: termín do 5. 2. 2022 
 

258/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. rozhodlo 
a) poskytnout příspěvek na spolufinancování výměny kotlů v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 2021–2027 projekt „kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. 
výzva“ ve výši 7 500 Kč/ jeden realizovaný projekt; 

b) uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ s Moravskoslezským krajem; 

c) celkové výši poskytnutých výdajů obce na kotlíkové dotace – 4. výzvu, ve výši 800 000 
Kč. 

 
259/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
a) poskytnout finanční dar členům výborů a komise, kteří nejsou členy zastupitelstva obce 

ve výši dle předloženého návrhu; 
b) poskytnout finanční dar z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč Římskokatolické farnosti 

v Dolní Lutyni. 
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260/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu k materiálu „návrh na vydání změny č. 3 Územního plánu Dolní 
Lutyně, informace o nově podaných návrzích na změnu územního plánu“ 
v předloženém znění; 

2. vydává  
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) , za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171  zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně opatřením 
obecné povahy, po ověření, že změna územního plánu není v rozporu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanoviskem 
krajského úřadu a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu; 

3. rozhodlo  
že o návrzích na změnu Územního plánu Dolní Lutyně, nově podaných podle § 46 odst. 
1 stavebního zákona během roku 2021, rozhodne na svém prvním zasedání v novém 
kalendářním roce. 

 
261/24 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. 2022, a to rozpočet příjmů, investičních 
a neinvestičních výdajů dle přílohy materiálu; 

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 r. 2022 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách 
výdajů kromě mzdových povoluje); 

3. schvaluje  
poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce na r. 2022 příspěvkovým 
organizacím obce:  

a) ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, ve výši 8 000 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 2 380 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. 2022 
sportovním organizacím a uzavření veřejnoprávních smluv s:  

a) TJ Sokol Dolní Lutyně, z. s. ve výši 150 tis. Kč; 
b) TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice, z. s. ve výši 250 tis. Kč; 
5. schvaluje  

rozpočet sociálního fondu obce Dolní Lutyně na rok 2022 dle přílohy materiálu; 
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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 2023–2030; 

8. schvaluje  
      plánované opravy a investice v roce 2022.  
 
262/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. ruší 
část usnesení Zastupitelstva obce Dolní Lutyně č. 212/19, bod 1 o převodu finančních 
prostředků z účtů u České národní banky na běžný účet u Komerční banky v celkové 
výši 16 000 000,- Kč (šestnáctmilónů korun českých), dle důvodové zprávy; 

2. schvaluje: 
převod finančních prostředků z běžného účtu u Komerční banky na účet u České 
národní banky ve výši 30 000 000,- Kč (třicetmiliónů českých), dle důvodové zprávy. 

 
263/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 14/2021. 

 
264/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
přijmout bezplatný převod vlastnického práva dle § 2055 občanského zákoníku (dar) a 
uzavřít darovací smlouvu č. ODL 0112/2021 pro pozemek parc. č. 2078/2                                     
trvalý travní porost, o výměře 1524 m2 k. ú. Dolní Lutyně, vlastníci Marta Sztablová a 
Zdeněk Vašíček. Náklady spojené s vkladovým řízením do katastru nemovitostí ponese 
obec Dolní Lutyně. 

 
265/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. bere na vědomí 
informaci starosty obce o ceně stočného.  

 
266/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
časový plán zasedání Zastupitelstva obce v roce 2022.  

 
267/24 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady obce Dolní Lutyně.  
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Mgr. Pavel Buzek                       Mgr. Jan Czapek 
   starosta obce           místostarosta obce 


