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USNESENÍ  
 

Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 21.4.2021 
 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

203/19  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
program  jednání 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.4.2021 

204/19  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. volí  
předsedu návrhové komise: Mgr. Pavla Kubínka 
členy návrhové komise:  Ing. Pavla Makovce, Tadeáše Janiczka 

205/19  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. určuje 
ověřovateli zápisu 19. zasedání zastupitelstva obce: Michaelu Wotke, Theodora 
Bystroně; 

206/19  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
v souladu s ust. § 84 odst. 2. písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Dolní Lutyně za rok 2020; 

2. vyslovuje souhlas  
s celoročním hospodařením obce Dolní Lutyně v roce 2020 podle ust.§ 17 odst. 7 zákona 
č. 250/2000 sb., ve znění pozdějších přepisů, a to bez výhrad; 

3. bere na vědomí 
 zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020; 

207/19  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2. písm. b) zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, účetní závěrku obce Dolní Lutyně sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2020; 

208/19 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
a) Strategický plán rozvoje obce Dolní Lutyně na období 2021 - 2035; 
b) Strategický plán sportu obce Dolní Lutyně na období 2021 – 2035; 

209/19 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
poskytnout návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny stávajících 
neekologických zdrojů tepla za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje žadatelům:  
a) Galda Jiří, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCCně (150.000,- Kč, kotel kondenzační 

plynový); 
b) Chobot Josef, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (150.000,- Kč, kotel 

kondenzační plynový); 
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c) Sosna Josef, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (200.000,- Kč , kotel na biomasu – 
ruční); 

210/19  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. povoluje  
v souladu s ust. § 23 odst. 4 zákona čís. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
výjimku z počtu žáků ve třídě základní školy Základní škole a Mateřské škole s polským 
jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková 
organizace, pro školní rok 2021/2022; 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 23 odst. 4 zákona čís. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
úhradu zvýšených výdaj na vzdělávací činnost Základní školy a Mateřské školy s polským 
jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková 
organizace, pro období školního roku  2021/2022;, a to nad výši stanovenou právními 
normami; 

211/19  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. rozhodlo 
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu městské autobusové 
dopravy ve městě Orlová na rok 2021 a poskytnout městu Orlová zálohový příspěvek ve 
výši 1.240.000,- Kč. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2022; 

212/19  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
převod finančních prostředků z účtu u České národní banky a Reiffeisenbank na běžný 
účet u Komerční banky v celkové výši 46.000.000,- Kč z důvodu financování projektu 
„Stavební úpravy ZŠ A. Jiráska, Komenského 1000, Dolní Lutyně, dle důvodové zprávy; 

213/19 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje  
rozpočtové opatření č. 3/2021; 

214/19  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 0009/2021 pro darovaný pozemek parc.č. 2469/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 449 m², k.ú. Dolní Lutyně, zapsaný na 
LV č. 20, vlastník Ladislav Vrkoč, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dárcem 
pozemku parc.č. 2469/1  je současný vlastník uvedeného pozemku. Náklady spojené 
se vkladovým řízením do katastru nemovitosti ponese obec Dolní Lutyně; 

b) přijmout bezplatný převod vlastnického práva dle § 2055 občanského zákoníku (dar) 
a uzavřít darovací smlouvu č. ODL 0022/2021 pro darovaný pozemek parc.č. 306/2 
vodní plocha, o výměře 71 m², k.ú. Dolní Lutyně, zapsaný na LV č. 1464 vlastník Libor 
Vávra, bytem U Kina 234, 735 53 Dolní Lutyně. Dárcem pozemku parc.č. 306/2  je 
současný vlastník uvedeného pozemku. Náklady spojené se vkladovým řízením do 
katastru nemovitosti ponese obec Dolní Lutyně; 
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215/19 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. schvaluje 
dodatek č. 1 smlouvy o nájmu a provozování kanalizací uzavřené dne 30.12.2020 se 
společností Severomoravské vodovody a kanalizace, Ostrava, a.s., IČ: 45193665;  

216/19 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  

1. neschvaluje  
poskytnutí finančního příspěvku na provoz Linky bezpečí, z.s. 

217/19 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 


