
Zápis 
z III. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka 

konaného dne 29. prosince 2014, od 16,00 hodin 

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v 16.00 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 22.12.2014 do 29.12.2014. Současně byla 

zveřejněná na „elektronické úřední desce“. 

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

přítomno 9 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 III. 

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. Rozpočet Obce Komorní Lhotka na rok 2015 

7. Rozpočtové opatření č. IX Obce Komorní Lhotka 

8. Dodatek ke smlouvě 

9. Zmařena investice 

10. Diskuse, Různé 

11. Přečtení usnesení a závěr 

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti  0  Zdrželi se  0 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ing. Andreu Sztefkovou, Jiřího Šimíka a 

zapisovatelem MUDr. Dagmar Indrákovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu ing. Andreu 
Sztefkovou, Jiřího Šimíka a zapisovatelem MUDr. Dagmar Indrákovou. 
 
Výsledek hlasování: Pro  9  Proti  0  Zdrželi se  0 

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

 

4) Volba komise pro návrh na usnesení 

Předsedající navrhl určit komisi pro návrh na usnesení ve složení: Mgr. Tomáše Svobodu, 

Aleše Majera, Karla Ponczu.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje do komise pro návrh na usnesení: 
Mgr. Tomáš Svoboda, Aleš Majer, Karel Poncza. 
 
Výsledek hlasování: Pro  9  Proti  0  Zdrželi se  0 

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

 

5) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Přečetl místostarosta obce Ing. Jaroslav Szromek 

 

6) Rozpočet Obce Komorní Lhotka na rok 2015 

Předsedající podal Návrh rozpočtu Obce Komorní Lhotka na rok 2015, kdy tento byl 

zveřejněn na úřední desce od 10.12.2014 do 29.12.2014, byl dan na vědomí zastupitelstvu 

obce a projednán s finančním výborem a Návrh sociálního fondu Obce Komorní Lhotka na 

rok 2015 jsou předkládány ke schválení.  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje na základě návrhu rozpočet Obce 

Komorní Lhotka na rok 2015 v členění dle jednotlivých paragrafu ve výší: 

- Příjmy celkem                                                       24 324900,- Kč 

- Změna stavu krat. prostř. na BÚ – pol. 8115      1 599 970,- Kč 

- Výdaje celkem                                                      25 924 870,- Kč 

- Financování (splátka úvěru) – pol. 8124                 500 000,- Kč      

Rozpočet se schvaluje jako schodkový. 

Na základě návrhu rozpočet Sociálního fondu Obce Komorní Lhotka na rok 2015 ve 

výší: 

- Zdroje                                                                        216 102,- Kč 

- Výdaje                                                                        216 102,- Kč 

 
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  2 

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

 



7) Rozpočtové opatření Obce Komorní Lhotka 

Zastupitelstvo obce podal návrh rozpočtového opatření č. IX Obce Komorní Lhotka, kdy toto 

bylo projednáno s finančním výborem a je předkládáno ke schválení. 
 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. IX Obce Komorní 

Lhotka.                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti  0  Zdrželi se  0 

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

 

8) Dodatek ke smlouvě 

 

Předsedající předložil ke schválení Dodatek ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě 

odběrových míst a odběrových zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu. 

V dodatku dochází ke snížení poplatku za správu míst na 3,900,- Kč bez DPH, doba trvání 

smlouvy se tímto dodatkem mění na dobu určitou do 31.12.2019. 

  

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Dodatek ke Smlouvě o energetickém 

poradenství a správě odběrových míst a odběrových zařízení pro spotřebu elektrické 

energie a zemního plynu mezi Energie pod kontrolou o.p.s., Brněnská 3883/48 , Hodonín 

a Obci Komorní Lhotka a pověřuje starostu jeho podepsáním. 

 

 Výsledek hlasování: Pro  9  Proti  0  Zdrželi se  0 

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

 

9) Zmařená investice – převod do nákladu  

Předsedající předložil žádost ISÚ Komorní Lhotka o vyslovení souhlasu s převodem projektu 

na plynofikaci budovy domova pro seniory v hodnotě 46,232,- Kč na zmařenou investici a 

jeho následné vyúčtování do nákladu. Projekt na tuto investici byl zpracován v roce 2007, kdy 

se uvažovalo o změně vytápění z důvodu snížení nákladu za energie. Tento projekt však 

doposud nebyl realizován. 

  

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost ISÚ Komorní Lhotka 

s převodem projektu na plynofikaci budovy domova pro seniory v hodnotě 46,232,- Kč 

na zmařenou investici a jeho následné vyúčtování do nákladu s tím, že toto bude řešeno 

v rámci vypořádání majetku při případném restitučním řízení.                                                                            

 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti  0  Zdrželi se  0 

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

 

                             

 

 

 



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

- Bere na vědomí informaci starosty o zimní údržbě místních komunikaci, způsob 

posypu zledovatělých povrchů komunikace na náměstí. 

- Bere na vědomí informaci ing. Sztefkové ohledně stížnosti ing. Dyrčíka na způsob 

jejího dotazování se na minulém zastupitelstvu obce. 

- Bere na vědomí dotaz ing. Zientkové ohledně investic v roce 2015 do Sauny. 

- Bere na vědomí informaci starosty, že bude svolána schůzka s představiteli SCEAV, 

zda po případné restituce domova čp. 210 zde budou poskytovat sociální služby, jak 

vypořádat majetek ve vlastnictví obce, který se zde nachází apod.   

 

MUDr. Dagmar Indráková přečetla usnesení, která byla přijata na 3. zasedání zastupitelstva 

obce a poté předsedající v 17,10 hod. zasedání zastupitelstva ukončil.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvání na III. zasedání zastupitelstva obce 

3) Návrh rozpočtu Obce Komorní Lhotka 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29.12.2014 

 

 

Zapisovatel: MUDr. Dagmar Indráková 

 

 

Ověřovatele:     ing. Andrea Sztefková             .………………………… dne ……………….. 

  

                          Jiří Šimík                                 …………………………. dne ………………. 

 

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


