
Zápis 
z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka 

konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 17.00 hodin starostou obce Miloslavem Hamplem („dále jako předsedajícím“). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 

zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Komorní Lhotka zveřejněná v souladu 

se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.11.2014 do 18.11.2014. Současně byla 

zveřejněná na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je 

přítomno 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

2) Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a s informaci zveřejněnou na úřední desce. Do programu nebylo navrženo další 

doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje následující program I. zasedání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Schválení ověřovatelů zápisů z jednání a zapisovatele  

4. Volba komise pro návrh na usnesení 

5. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

6. Jednací řád zastupitelstva obce 

7. Doplnění členů výborů a schválení jejích předsedů 

8. Odměny členům zastupitelstva obce 

9. Inventarizace majetku Obce 

10. Rozpočtové opatření č. VII Obce Komorní Lhotka 

11. Prodej pozemků ve vlastnictví obce 

12. Finanční příspěvek Obce 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene 

14. Žádost o dofinancování nákladu ISÚ Komorní Lhotka 

15. Odprodej vozidla rz FMA 38-85 

16. Předložení žádostí v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 

17. Smlouva o poskytnutí služby 

18. Odkoupení pozemku  

19. Volba do dozorčí rady fa Stonax o.p.s. Třanovice 

20. Zabezpečovací zařízení Unimobuňky 

21. Žádost o prominutí platby 

22. Záměr odprodat pozemek 

23. Diskuse, Různé 

24. Přečtení usnesení a závěr 

 

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 1/I/ZO/2014 bylo schváleno. 



3) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Santariuse a Karla Ponczu a zapisovatelem 

Ing. Halinu Zientkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu Petra Santariuse 
a Karla Ponczu, a zapisovatelem Ing. Halinu Zientkovou. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2/I/ZO/2014 bylo schváleno. 

 

4) Volba komise pro návrh na usnesení 

Předsedající navrhl určit komisi pro návrh na usnesení ve složení: Mgr. Tomáš Svoboda,  

Ing. Andrea Sztefková, Aleš Majer.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje do komise pro návrh na usnesení: 
Mgr. Tomáš Svoboda, Ing. Andrea Sztefková, Aleš Majer. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3/I/ZO/2014 bylo schváleno.  

 

5) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Přečetl místostarosta obce Ing. Jaroslav Szromek 
 

6) Jednací řád zastupitelstva obce 

Předsedající vyzval zastupitele, zdali mají nějaké připomínky nebo pozměňovací návrhy 

k předloženému jednacímu řádu. Žádná připomínka ani pozměňovací návrh nebyl podán.  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schválilo Jednací řád zastupitelstva obce beze 

změn.  
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4/I/ZO/2014 bylo schváleno.  

 

7) Doplnění členů výborů a volba předsedů: 

 Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy 

finančního výboru ing. Andreu Sztefkovou, Dále navrhl zvolit jako členy finančního výboru 

Aleše Majera a Michala Walacha. Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům sdělit své 



stanovisko. Byla podána následující stanoviska: Ing. Halina Zientková navrhla do finančního 

výboru p. Stanislava Čmiela.  

Hlasováním o finančním výboru ve složení předseda ing. Andrea Sztefková, členové Aleš 

Majer, Michal Walach, Stanislav Čmiel.   

Pro:  3  Proti:  7  Zderžel se:  0 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou finančního výboru Ing. Andreu 

Sztefkovou, členy finančního výboru Aleše Majera a Michala Walacha.                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  3  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5/I/ZO/2014 bylo schváleno.  

 

 Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy 

kontrolního výboru Mgr. Tomáše Svobodu. Dále navrhl zvolit jako členy kontrolního výboru 

Petra Santariuse a Danu Zapletalovou. Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům 

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.   

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Tomáše 

Svobodu, členy kontrolního výboru Petra Santariuse a Danu Zapletalovou.                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6/I/ZO/2014 bylo schváleno. 

 

 Volba předsedy výboru pro národnostní menšiny 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy výboru pro 

národnostní menšiny. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce 

předsedy výboru pro národnostní menšiny ing. Halinu Zientkovou. Dále navrhl zvolit jako 

členy výboru pro národnostní menšiny Ondřeje Michalíka a Janu Janiczkovou. Před 

hlasováním byla daná možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo.   

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou výboru pro národnostní menšiny 

Ing. Halinu Zientkovou, členy výboru pro národnostní menšiny Ondřeje Michalíka a 

Janu Janiczkovou.                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7/I/ZO/2014 bylo schváleno. 

 



 Volba předsedy kulturně-sociálního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kulturně-

předsedy kulturně - sociálního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl 

zvolit do funkce předsedy kulturně - sociálního výboru MUDr. Dagmar Indrákovou.  

Dále navrhl zvolit jako členy kulturně – sociálního výboru Hanu Fujtíkovou,  

Šárku Przeczkovou, Miluši Brzuchanskou, Liběnu Przeczkovou, Michaelu Walachovou, 

Janinu Russ, Petra Santariuse. 

                                                             

                                                                                                                                              . 

Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo.   

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou kulturně - sociálního výboru  

MUDr. Dagmar Indrákovou, členy kulturně – sociálního výboru Hanu Fujtíkovou,  

Šárku Przeczkovou, Miluši Brzuchanskou, Liběnu Przeczkovou, Michaelu Walachovou, 

Janinu Russ, Petra Santariuse.                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 8/I/ZO/2014 bylo schváleno. 

 

 Volba předsedy stavebního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy stavebního 

výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy 

stavebního výboru Jiřího Šimika. Dále navrhl zvolit jako stavebního výboru Juliana Wurszta,         

Karela Ponczu, Miloslava Hampla, ing. Halinu Zientkovou, ing. Gustáva Nováka. Před 

hlasováním byla daná možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo.  

  

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou stavebního výboru Jiřího Šimíka 

členy stavebního výboru Juliana Wurszta, Karla Ponczu, Miloslava Hampla,  

ing. Halinu Zientkovou, ing. Gustáva Nováka.                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 9/I/ZO/2014 bylo schváleno. 

 

8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva 
 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 

obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 

v platném znění, byla poskytována měsíční odměna. Předsedající navrhl též měsíční odměnu 

za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly 

členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy. 

  

 



Návrh usnesení: 
 

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. 

 

 Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 10/I/ZO/2014 bylo schváleno. 

 

9) Inventarizace majetku 

Předsedající předložil na základě Plánu inventarizaci 2014 k provedení řádné inventarizace 

majetku a závazku k 31.12.2014 návrh na složení inventarizačních komisí viz. příloha. 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Plán inventarizaci 2014 a složení 

inventarizačních komisí dle předloženého návrhu.                                                                            

 

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 11/I/ZO/2014 bylo schváleno. 
 

10) Rozpočtové opatření obce 

Předsedající podal návrh rozpočtového opatření č. VII Obce Komorní Lhotka, jelikož 

v období od komunálních voleb do tohoto zasedání, kde byli zvolení členové jednotlivých 

výborů, došla na účet obce III. splátka dotace na provoz ISÚ a bylo nutno ji neprodleně 

přeposlat na jejích účet aniž by bylo možno toto projednat s finančním výborem a následně 

schválit.  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. VII Obce 

Komorní Lhotka.                                                                            

 

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 12/I/ZO/2014 bylo schváleno. 



11) Prodej pozemků ve vlastnictví Obce 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Jana a Michaely Kaletových, Komorní Lhotka 122 na 

odkoupení 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 částí pozemku p.č. 3030/1 v k.ú. Komorní Lhotka. Manžele 

Kaletovi dále požadují odkoupit z pozemku 3030/1 nově zaměřenou část 3030/3 o výměře 

1117 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace. Záměr obce prodat výše uvedené pozemky 

byl v souladu se zákonem o obcích řádně vyvěšen na úřední desce a to dne 11.2.2014 - dosud. 
 

Návrh usnesení: 
 

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.                                                                            

 

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 13/I/ZO/2014 bylo schváleno. 
 

12) Finanční příspěvek Obce 

Předsedající předložil k projednání žádost Základní školy a mateřské školy s polským 

jazykem vyučovacím Jana Kubisze Hnojník o finanční příspěvek na vybavení nového objektu 

mateřské školy, (např. herny, jídelny, výdejny jídel, ložnice atd.), jelikož dosavadní vybavení 

staré školky je již ve špatném stavu.   

 
Návrh usnesení: 
 

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.                                                                        

 

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 14/I/ZO/2014 bylo schváleno. 
 

13) Smlouva o zřízení věcného břemene 

Předsedající předložil k projednání 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. 

 

 
 
 
 
 



Návrh usnesení: 
 

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. 

                                                                       

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 15/I/ZO/2014 bylo schváleno. 
 

14) Žádost o dofinancování nákladu ISÚ Komorní Lhotka 

Předsedající předložil k projednání žádost ředitele ISÚ Komorní Lhotka p.o. na dofinancování 

jejích provozních nákladů na rok 2015 vzhledem k nedostatečným dotacím z MPSV. Jelikož 

ISÚ je dle předložené žádostí nucena přistoupit v roce 2015 k rozsáhlým opravám v budově 

čp. 210 (Sarepta), budou jim scházet finanční prostředky na nutné opravy. Požadována částka 

na jednoho uživatele je cca 16.000,- Kč.  
 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost ředitele ISÚ Komorní 

Lhotka na dofinancování jejích provozních nákladů na rok 2015.    

                                                                       

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 16/I/ZO/2014 bylo schváleno. 
 

15) Odprodej vozidla rz FMA 38-85 

Předsedající na základě schváleného záměru odprodat vozidlo KAROSA ASC 25 RTHP 

(cisterna požární stříkačka) rz FMA 38-85, předložil návrh odprodat toto vozidlo jedinému 

zájemci Václav Lesniak, Svorností 86/2, Havířov, který se dostavil osobně na prohlídku 

vozidla a projevil o něj zájem. Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 2.7.2014 - dosud 

 
Návrh usnesení: 
 

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.    

                                                                       

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 17/I/ZO/2014 bylo schváleno. 
 

16) Předložení žádostí v rámci výzvy Operačního programu přeshraniční   

     spolupráce SR-ČR 2007-2013 

 
Předsedající předal slovo místostarostovi, který zastupitelům představil projekt „Cesta nás 

tam dovedie“ v rámci přeshraniční spolupráce OP CS SR –ČR s partnerskou obci Staškov. 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace k Sauně v Komorní Lhotce. 

Projekt je připraven k podání žádostí o dotaci. 

 

 



Návrh usnesení: 
 

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 financovaní projektu ve výší 10% 

z celkových uznatelných nákladů na projekt, tj. ve výší 20.093,87 eur.    

                                                                       

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 18/I/ZO/2014 bylo schváleno. 
 

17) Smlouva o poskytnutí služby 

 
Předsedající předložil návrh Smlouvy 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 2007-2013. Cena za dílo je ve výší 

500,- eur, čímž budou uhrazené náklady zhotovitele související z vypracováním projektu. 

 

Návrh usnesení: 
 

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 

2007-2013 za jednorázovou částku 500,- eur. Zároveň pověřuje starostu podepsáním 

smlouvy.    

                                                                       

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 19/1/ZO/2014 bylo schváleno. 
 

18) Odkoupení pozemku 

 
Předsedající představil zastupitelům návrh na koupí majetku, konkrétně se jedná o pozemek 

pod místní komunikaci u Niemczyka směr Sauna p.č. 2995/5 v k.ú. Komorní Lhotka, 

celkem se jedná o 457 m2 – vlastník nemovitostí ing. Rudolf Juroszek. 

 

Návrh usnesení: 
 

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.    

                                                                       

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 20/I/ZO/2014 bylo schváleno. 
 



19) Volba do dozorčí rady Stonaxu  

 
Předsedající předložil návrh na volbu člena dozorčí rady Stonaxu. Jelikož odstoupila z funkce 

člena dozorčí rady Stonaxu p. Latochová z Vělopolí, navrhli starostové Míkroregionu obci 

povodí Stonávky aby do této funkce byl zvolen kandidát z Komorní Lhotky. Je však nutno, 

aby volbu provedlo zastupitelstvo obce. Předsedající navrhl starostu Miloslava Hampla. 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí Miloslava Hampla za člena dozorčí rady firmy 

Stonax o.p.s. Třanovice.    

                                                                       

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti  0  Zdrželi se  1 

Usnesení č. 21/I/ZO/2014 bylo schváleno. 
 

 

20) Zabezpečovací zařízení Unimobuňky 

Předsedající předložil k projednání žádost fa Bonap Mining Technologies Hnojník na 

zabezpečení obecního majetku, kde má výše uvedená firma pronajaté prostory. Dále zde jsou 

pronajaté prostory pro Kadeřnictví Pavla.   

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí provedení zabezpečení obecního 

majetku, ve kterém pronajímá prostory. Ukládá stavebnímu výboru tuto záležitost 

projednat a navrhnout řešení.    

                                                                       

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 22/I/ZO/2014 bylo schváleno. 

 

21) Žádost o prominutí platby  

 
Předsedající předložil k projednání žádost MS PZKO Komorní Lhotka o prominutí platby za 

pronájem sálu v Kulturním domě Komorní Lhotka v souvislostí s divadelním představením 

dne 15.11.2014.  

 

Návrh usnesení: 
 

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.    

                                                                       

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0   

Usnesení č. 23/I/ZO/2014 bylo schváleno. 
 

22) Záměr odprodat pozemek 

 
Předsedající předložil k projednání žádost Libora Bosáka, Komorní Lhotka 390 na odkoupení 

pozemku p.č. 3477/5, druh ostatní plocha, jiná plocha, v majetku Obce Komorní Lhotka o 

celkové výměře 85 m2. Je nutno schválit záměr odprodat výše uvedený pozemek. 



Návrh usnesení: 
 

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.    

                                                                       

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 24/I/ZO/2014 bylo schváleno. 
 

23) Diskuse, různé 
- Diskuse se konala k jednotlivým bodům programu 

- Zastupitelům byly předány k vyplnění a vrácení osobní dotazníky a převzali přidělení 

volebních obvodů. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí delegaci ing. Haliny Zientkové do výboru pro 

národnostní menšiny podanou Kongresem Poláků v České republice. 

- Kontrolní výbor byl pověřen kontrolou projektových dokumentaci z minulých let 

- Proběhlo vstupní jednání ohledně rekonstrukce mateřské školy včetně půdních prostor  

 

Ing. Halina Zientková přečetla usnesení, která byla přijata na 1. zasedání zastupitelstva obce a 

poté předsedající v hod. zasedání zastupitelstva ukončil.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvání na I. zasedání zastupitelstva obce 

3) Odměny neuvolněných členů ZO 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18.11.2014 

 

 

Zapisovatel: Ing. Halina Zientková 

 

 

Ověřovatele:     Petr Santarius                  .………………………… dne ……………….. 

  

                          Karel Poncza                  …………………………. dne ………………. 

 

Starosta:            Miloslav Hampel            …………………………. dne ………………. 


