
 

Výpis přijatých usnesení na XXIV. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 25.07.2016 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program XXIV. Zasedání 
Zastupitelstva obce. 
 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovatele zápisu: Petra 
Santariuse a Stanislava Čmiela a zapisovatele: MUDr. Dagmar 
Indrákovou.  
 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje do komise pro návrh na 
usnesení: Ing. Halina Zientková, Aleš Majer, Jiří Šimík. 
 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., pořízení změny č. 1 územního plánu a prověření 
podnětu na změnu v území. Dále schvaluje Miloslava Hampla, starostu 
obce, pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu 
Komorní Lhotka. 
  

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. IV 
Obce Komorní Lhotka.  
 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje složení výběrové komise 
na zakázku malého rozsahu pro výběr dodavatele na rekonstrukci 
místních komunikací a rekonstrukci kuželny. Do komise navrhuje: Ing. 
Jaroslava Szromka, Ing. Halinu Zientkovou, Stanislava Čmiela, jako 
náhradníka Aleše Majera.  
 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje navýšení ceny oběda a 
odpolední svačinky v Mateřské škole Komorní Lhotka o 1,- Kč. 
 

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dar na dovybavení nově 
zrekonstruovaného objektu školní družiny při Základní a mateřské škole 
s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze Hnojník ve výši 10.000,- Kč.  
 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje pronájem prostor 
Kulturního domu za účelem prodeje a koupě dětského oblečení pro 
občany Komorní Lhotky a okolí s názvem Dětský bazárek, který se 
uskuteční v termínu od 09.00 hod. dne 11.9.2016 do 18.00 hod. dne 
13.9.2016. Akce bude pořádána ve spolupráci s Obcí Komorní Lhotka. 
Bude účtována paušální částkou 500,- Kč za celou akci. Pokud se 
nedodrží uvolnění Kulturního domu do 18.00 hod. dne 13.9.2016 bude 
účtováno 500,- Kč za každou započatou hodinu.   
 



10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje pronájem nebytových 
prostor v objektu unimobuněk na pozemku p. č. 28/2 v k. ú. Komorní 
Lhotka panu M. M., Komorní Lhotka, za účelem zřízení skladu a vzorkové 
prodejny od 1.9.2016.  
 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje pronájem nebytových 
prostor v objektu unimobuněk na pozemku p. č. 28/2 v k. ú. Komorní 
Lhotka paní P. Z., Komorní Lhotka, za účelem zřízení prodejny zdravé 
výživy a případně Centra volného času pro občany Komorní Lhotky od 
1.9.2016. Výše nájmu bude činit 7.160,- Kč ročně a bude placena 
čtvrtletně. Úhrada elektrické energie, vody, odvoz odpadků, otop, vývoz 
septiku bude prováděn nájemcem na jeho náklady, zároveň pověřuje 
starostu sepsáním smlouvy a jejím podepsáním. 
 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prodej nově zaměřeného 
pozemku p. č. 1690/8 – ostatní plocha – neplodná půda o celkové výměře 
1107 m2, v k. ú. Komorní Lhotka panu T. Š., Komorní Lhotka, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů. Zastupitelé projednali cenu za výše 
uvedený pozemek a tuto stanovují na 100,- Kč/m2, s tím, že kupující 
uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem na katastr. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy a jejím 
podepsáním. 
 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi: Moravskoslezský kraj, 
28. října 117, Ostrava a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 v rámci 
vyhlášeného dotačního programu „Program na podporu přípravy 
projektové dokumentace 2016“ na realizaci projektu „Odkanalizování 
části obce za školkou a u kostela“, zároveň zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu jejím podepsáním.  
 

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o dílo č. 93/2016, 
mezi Jiří Lubojacki, Jablunkovská 101, Třinec a Obec Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka 27, na dodávku a montáž čtyř kusů PVC oken na budově 
v objektu ČOV, za cenu 33.666,- Kč včetně DPH. Zároveň pověřuje 
starostu podepsáním smlouvy o dílo.  
  

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o dílo na 
nakládání s odpady mezi Miroslav Ščerba, Úzká 351, Český Těšín a Obec 
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27. Zároveň pověřuje starostu 
podepsáním smlouvy o dílo.  
  

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje jako dodavatele na opravu 
elektroinstalace kuchyně, kavárny a příslušenství v budově obecního 
úřadu Komorní Lhotka firmu Pavel Riedel, elektroinstalace, servis 
Smilovice u Třince, čp. 11. Zároveň pověřuje starostu sepsáním smlouvy 
o dílo a jejím podepsáním. 
 

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o dílo č. 12-06/16 
mezi Obcí Komorní Lhotka a firmou Tispol, s.r.o. Třanovice na zajištění 



zadávacího řízení /veřejná zakázka malého rozsahu/ pro akci: Mateřská 
škola Komorní Lhotka-zpracování PD, za celkovou cenu 16.940,- Kč, 
včetně DPH. Zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním. 
 

18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-8012386/001 mezi Obcí Komorní Lhotka, Komorní 
Lhotka 27 a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, 
zastoupena na základě plné moci ENPRO Energo, s.r.o., Sokolská 137/45, 
Valašské Meziříčí na stavbu distribuční soustavy zemního kabelového 
vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 3028, ve vlastnictví Obce 
Komorní Lhotka, za jednorázový poplatek 1.000.- Kč a pověřuje starostu 
jejím podepsáním.  
 

19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje koupi pozemku p. č. 
2882/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 165 m2, majitelky A. 
S., bytem Komorní Lhotka, za cenu 60,- Kč/m2, celková cena pozemku je 
9.900,- Kč.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním kupní 
smlouvy a jejím podepsáním.  
 

20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Strategický plán obce 
Komorní Lhotka.  
 

21. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Zprávu o otevírání 
obálek, Zprávu o posouzení kvalifikace, Zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele projektové dokumentace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „ Osobní automobil.“  
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dle doporučení hodnotící 
komise dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Osobní 
automobil“ a to firmu KARIREAL a.s., ul. Frýdecká 272, Třinec – Staré 
město, za nabídkovou cenu 465.003,-- Kč včetně DPH a pověřuje starostu 
sepsáním a podepsáním kupní smlouvy.  
 

22. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost F. J., klienta 
domova pro seniory Sarepta o povolení umístění obytného přívěsu na 
pozemku p. č. 28/5 v areálu domova pro seniory Sarepta, který je 
majetkem Obce Komorní Lhotka. Ukládá starostovi věc projednat s paní 
vedoucí domova Sarepta. 
 

23. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje nabídku firmy OSA 
projekt, s.r.o., Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava na dodatečné 
projekční a inženýrské práce na projektu „Úprava návsí v Komorní 
Lhotce.“ 
 

24. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr pořídit do obce 
mobilní rozhlas. 

                                                               

 


