
Výpis přijatých usnesení na II. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 17.12.2014 

 

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

 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu 
Stanislav Čmiel a Aleš Majer, a zapisovatelem MUDr. Dagmar 
Indráková. 

 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje do komise pro návrh na 

usnesení: Ing. Halina Zientková, Petr Santarius, Jiří Šimík. 
                                                                         

4. Zatupitelstvo obce Komorní Lhotka schválino rozpočtové opatření č. 
VIII Obce komorní Lhotka. 

 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prodej pozemků p.č. 
3477/5 o celkové výměře 85 m2, druh ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 
Komorní Lhotka Liboru Bosákovi za účelem narovnání vlastnických 
vztahů. Zastupitele projednali cenu za výše uvedený pozemek a tuto 
stanovují ve výší 9.000,- Kč. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu sepsáním kupní smlouvy a jejím podepsáním.        

 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje odpisový plán ISÚ 
Komorní Lhotka na rok 2015. 

 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost ISÚ Komorní 
Lhotka o změnu v rozpočtu. 

 

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje komisi pro jednání se 
Slezskou církvi evangelickou a.v. ve složení: Miloslav Hampel, ing. 
Jaroslav Szromek, ing. Andrea Sztefková, ing. Halina Zientková,           
ing. Pavel Dyrčík. 

 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Návrh rozpočtu 
Obce Komorní Lhotka na rok 2015. 

 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtový výhled 
Obce Komorní Lhotka na léta 2016 - 2018.    

 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení 



akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v celkové 
výší 3,600,-- Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním.    

 
12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo na zakázku č. 19/2014 „Oprava chodníku k ZŠ“ a 
pověřuje starostu jeho podepsáním.                                                                   

 
13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje pana Miloslava 

Hampla, starostu obce jako zástupce pro jednání s úřady ohledně 
územního plánování.    

 
14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr na koupi 

nemovitosti p.č. 28/1, druh zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, 
28/2, druh zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, 70, druh ostatní 
plocha – manipulační plocha,  71, druh ostatní plocha – manipulační 
plocha, 2114, druh trvalý travní porost, 2115, druh ostatní plocha – 
manipulační plocha, 3193, druh zahrada, 2995/4, druh ostatní plocha – 
ostatní komunikace o celkové výměře 9532 m2, v k.ú. Komorní Lhotka 
do vlastnictví Obce od majitele Henryka Majchrzaka, Wietnamska 66, 
Katowice Polsko. Ukládá starostovi nadále jednat o snížení kupní 
ceny a připravit ke schválení kupní smlouvu. 

 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Úpravu rozpočtu č. III 
Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka.                                                      

 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje spoluúčast na 
financování zabezpečovacího zařízení k zabezpečení obecního 
majetku (Unimobuňky), ve kterém pronajímá prostory a to 
v maximální výší 10.000,-- Kč s tím, že zařízení bude v majetku Obce 
Komorní Lhotka. 

 

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje úpravu usnesení č. 
13/I/ZO/2014 ze dne 18.11.2014 ve věci prodeje pozemku 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, ve 
vlastnictví Obce Komorní Lhotka takto: Schvaluje prodej pozemků 
manželům Jan a Michaela Kaletovi, Komorní Lhotka čp. 122 za cenu 
10,-- Kč/m2 s tím, že manžele Kaletovi zaplatí náklady spojené se 
sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru. Rovněž pověřuje 
starostu sepsáním kupní smlouvy a jejím podepsáním.    
                                                           

18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje žádost ČSOP ZO 
Nový Jičín o finanční příspěvek, a schvaluje částku 1,000,-- Kč.      

 
           

Za správnost výpisu: Hana Fujtíková v.r. 


