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U S N E S E N Í 

XXXVIII. řádného zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka, 

konaného dne 20. května 2013 v zasedací místnosti obce Komorní Lhotka 

 

 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE: 

 

 

I. SCHVALUJE 

  

1. Výběr dodavatele dle doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Stavební 

úpravy – zateplení a výměna oken a vstupních dveří v ZŠ v Komorní Lhotce“ a to 

firmu Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec za cenu 2.339,652,-- Kč.  

2. Smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene č. 52471/1/2013 mezi SMP Net, s.r.o. 

Ostrava a Obci Komorní Lhotka na plynovou přípojku za jednorázovou úplatu   

2.000,-- Kč a zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním.  

3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu stavby mezi Obec 

Komorní Lhotka a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, číslo IP-12-8014015/02 na přípojku NN 

na pozemek p. č. 3300 majitele Glombíčka. 

4. Rozpočtové opatření č. 3 Obce Komorní Lhotka. 

5. Odpisový plán pro rok 2013 při zůstatkové ceně 5% Základní školy T. G. Masaryka a 

Mateřské školy Komorní Lhotka.  

6. Pronájem restaurace „Kavárna“ a souvisejících společných prostor (sklad, chodba, 

WC, sklep, klubovna) nacházející se v budově Obecního úřadu od 1. 6. 2013 paní 

Jarmila Santariusová, Komorní Lhotka čp. 331, za částku 7.000,- Kč na měsíc.                                                                             

Cena pronájmu je stanovená na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Zastupitelstvo 

obce zároveň pověřuje starostu sepsání nájemní smlouvy a jejím podepsáním.                                                                           

7. Žádost Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Jana Kubize 

Hnojník o finanční příspěvek na plavání žáků I. stupně ve výši 100,- Kč na žáka obce 

Komorní Lhotka.                                  

8.  Žádost René Michalčíka, Tyra 161 o použití znaku Obce Komorní Lhotka pro výrobu 

pohlednic s tematikou obce.      

9. Seznam schválených žádostí o dotace z rozpočtu obce na rok 2013, viz. příloha. 

10. Záměr podat žádost o dotaci na kompostery pro občany obce prostřednictvím firmy 

Stonax ve spolupráci s firmou Envipartner s.r.o. Brno.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

II. NESCHVALUJE      

 

1. Žádost Edvard a Jarmila Miczkovi, Kostelní 526, Albrechtice; Bronislav a Věra 

Miczkovi, Jarní 678, Albrechtice o odkoupení částí pozemku p.č. 101/1 v k.ú. 

Komorní Lhotka. 
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III. BERE NA VĚDOMÍ:    
                                                                                                                                 

1. Zprávu o otvírání obálek, Zprávu o posouzení kvalifikace, Zprávu o posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy – zateplení a výměna oken 

a vstupních dveří v ZŠ v Komorní Lhotce  

2. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu stavby č. 

IP-12-8014015/02 na přípojku NN na pozemek p.č. 3300 majitele Glombíčka. 

3. Změnu dodavatele energií (plyn, elektřina) a to firmu Energie pod kontrolou o.p.s. 

Hodonín. 

4. Smlouvu o poskytnutí daňového poradenství ev.č. 1/2013/295/1 mezi Obec Komorní 

Lhotka a Ing. Jiří Turoň, Palackého 689/2, Havířov-město v oblasti daně s přidané 

hodnoty.                                                                                                  

5. Výsledky následujících poptávkových řízení: 

a) „Stavební úpravy – zateplení a výměna oken a vstupních dveří v ZŠ v Komorní 

Lhotce“ byl jako stavební dozor vybrán ing. Marián Cieslar, Bystřice 1130 

b) veřejné osvětlení na hřbitově a před obecním úřadem zhotoví firma Nehlsen a.s., 

Třinec 

c) stoly do sálu Kulturního domu dodá firma Interiér Jadamus s.r.o., Hnojník 

d) vjezdová brána do areálu za KD dodá firma AW Vrata, Šenov 

6. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Komorní Lhotka za rok 2012, bez 

zjištěných chyb a nedostatků. 

7. Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k dotazu na podání výzvy 

SCEAV k vydání stavby Komorní Lhotka čp. 210 (Sarepta). 

8. Informaci pana ing. Dyrčíka o schůzce členu komise pro projednávání církevních 

restituci v rámci navracení budovy „SAREPTA“ s ředitelem odboru Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, odloučeného pracoviště Frýdek – Místek. 

9. Informaci místostarosty p. Szromka ohledně výstavby dětského hřiště.  

10. Informaci komise pro národnostní menšiny o špatném názvu knihovny v polském 

jazyce. 

11. Informaci o činností kontrolního výboru a jejím upřesnění. 

12. Informací sociálního výboru o neúčinkování p. Nohavice na Ligotském jarmarku a 

náhradním programu. 

 

 

IV. UKLÁDÁ: 

 

1.  Starostovi obce znovu projednat uzavření Základní školy T.G.M. v Komorní Lhotce 

od 21.6.2013 na základě podnětů rodičů.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miloslav Hampel       Ing. Jaroslav Szromek 

starosta obce        místostarosta obce 


