
Výpis přijatých usnesení na I. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 18.11.2014 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program I. zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí ověřovateli zápisu Petra 
Santariuse a Karla Ponczu, a zapisovatelem Ing. Halinu Zientkovou. 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje do komise pro návrh 
na usnesení: Mgr. Tomáš Svoboda, Ing. Andrea Sztefková, Aleš 
Majer. 

 
4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schválilo Jednací řád 

zastupitelstva obce beze změn. 
              

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou finančního 
výboru Ing. Andreu Sztefkovou, členy finančního výboru Aleše 
Majera a Michala Walacha.  

 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou kontrolního 

výboru Mgr. Tomáše Svobodu, členy kontrolního výboru Petra 

Santariuse a Danu Zapletalovou.   
 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou výboru pro 
národnostní menšiny Ing. Halinu Zientkovou, členy výboru pro 
národnostní menšiny Ondřeje Michalíka a Janu Janiczkovou. 

 

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou kulturně - 
sociálního výboru MUDr. Dagmar Indrákovou, členy kulturně – 
sociálního výboru Hanu Fujtíkovou, Šárku Przeczkovou, Miluši 
Brzuchanskou, Liběnu Przeczkovou, Petra Santariuse, Michaelu 
Walachovou, Janinu Russ. 

 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou stavebního 
výboru Jiřího Šimíka členy stavebního výboru Juliana Wurszta, 
Karela Ponczu, Miloslava Hampla, ing. Halinu Zientkovou, ing. 
Gustáva Nováka.  

 

 

 

 

 

 



10.      
a) Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 

písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon 
jednotlivých funkci neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
místostarosta                                       14.000,- Kč 
předseda výboru zastupitelstva           1.300,- Kč 
člen výboru zastupitelstva                  dle návrhu 
člen zastupitelstva obce                          540,- Kč 
Při souběhu funkci bere neuvolněný člen zastupitelstva obce 
pouze nejvyšší schválenou odměnu. 

               
b) Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 

písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat 
ode dne 18.11.2014. 

 
c) V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude 

odměna naležet ode dne složení slibu. V případě personální změny 
v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 
funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) 
bude odměna naležet ode dne zvolení do této funkce. 

 

11.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Plán inventarizaci 
2014 a složení inventarizačních komisí dle předloženého návrhu. 

 
12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření 

č. VII Obce Komorní Lhotka.  
 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prodej pozemků p.č. 
3033/1 o celkové výměře 290 m2, druh ostatní plocha, 3033/2 o 
celkové výměře 312 m2 druh ostatní plocha, 285/8 o celkové výměře 
22 m2, druh vodní plocha, zamokřená plocha a 3030/3 o celkové 
výměře 1117 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Komorní Lhotka za účelem narovnání vlastnických vztahů. 
Zastupitele projednali cenu za výše uvedené pozemky a tuto 
stanovují na 50,- Kč/m2. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu sepsáním kupní smlouvy a jejím podepsáním.  

 

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční příspěvek 
na vybavení nového objektu mateřské školy s polským jazykem 
vyučovacím Jana Kubisze Hnojník ve výši 50.000,- Kč.  Finanční 
prostředky budou použitý na vybavení herny hračkami a 
vybavením, peníze budou poukázány na účet žadatele po 
předložení faktury (účtu) s tím, že toto vybavení zůstane v majetku 
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Hnojník. Zároveň pověřuje 
starostu podepsáním smlouvy o finančním příspěvku. 

 

 



15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. IP-12-8014980 mezi Obci Komorní Lhotka 
(povinná) a ČEZ Distribuce a.s. Děčín (oprávněná) za účelem 
umístění součástí distribuční soustavy podzemního vedení NN na 
pozemku za účelem jejího provozování. Jednorázová náhrada za 
zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 2.000,- Kč. Zároveň 
zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost 
ředitele ISÚ Komorní Lhotka na dofinancování jejích provozních 
nákladů na rok 2015.    

 

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje odprodat vozidlo 
KAROSA ASC 25 RTHP (cisterna požární stříkačka) rz FMA 38-85 
zájemci Václav Lesniak, Svorností 86/2, Havířov za jednorázovou 
částku 35.000,- Kč.    

 
18.     
a) Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje předložení žádosti o 

finanční příspěvek v rámci OP přeshraniční spolupráce SR – ČR 
2007 – 2013 za účelem realizace projektu „Cesta nás tam dovedie“, 
jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem obce a 
platným Programem hospodářského a sociálního rozvoje obce 
Komorní Lhotka 

b) Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zabezpečení 
realizace projektu po schválení žádostí o NFP. 

c) Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje financování 
projektu ve výší 10% z celkových uznatelných nákladů na projekt, 
tj. ve výší 20.093,87 eur.    

    
19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí služby č. 17/2014 mezi Regionální rozvojovou agenturou 
Kysuce, Náměstí svobody 30, Čadca a Obci Komorní Lhotka na 
vypracování žádostí o nenávratný finanční příspěvek projektu 
s názvem „Cesta nás tam dovedie“ v rámci výzvy OPSRCR/2014/06 
OP CS SR-CR 2007-2014 za jednorázovou částku 500,- eur. Zároveň 
pověřuje starostu podepsáním smlouvy.   

 
20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje koupi nemovitosti 

p.č. 2995/5, druh ostatní plocha – ostatní komunikace o celkové 
výměře 457 m2, v k.ú. Komorní Lhotka za cenu 80,- Kč/m2 od 
majitele ing. Rudolf Juroszek, Komorní Lhotka 389 a pověřuje 
starostu sepsáním kupní smlouvy a jejím podepsáním.    

 

21. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí Miloslava Hampla za 
člena dozorčí rady firmy Stonax o.p.s. Třanovice.   
 
 



22. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí provedení 
zabezpečení obecního majetku, ve kterém pronajímá prostory. 
Ukládá stavebnímu výboru tuto záležitost projednat a navrhnout 
řešení.    
 

23. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prominutí platby MS 
PZKO Komorní Lhotka za pronájem sálu v Kulturním domě 
v souvislostí s divadelním představením dne 15.11.2014.    

 
24. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odprodat 

pozemek p.č. 3477/5, druh ostatní plocha, jiná plocha, v majetku 
Obce Komorní Lhotka, k.ú. Komorní Lhotka za účelem narovnání 
vlastnických vztahů.    

 
           

 
 

Za správnost výpisu: Hana Fujtíková v.r. 


