
Zápis 

z XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka 

konaného dne 25. července 2016, od 17.00 hodin 

 

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v 16.00 hodin starostou obce Miloslavem Hamplem („dále jako předsedajícím“). 

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

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

zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18.7.2016 do 25.7.2016. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 

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

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

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 informací zveřejněnou na úřední desce. Do programu byly nově zařazené body 

č. 14 – 25, ke kterým došly podklady v době od vyvěšení informace o konání zasedání ZO do 

dnešního dne. Body 14 - 15 se posouvají na pozici 26 - 27. Předsedající dal hlasovat o návrhu 

programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje následující program XXIV. 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. Změna č. 1 územního plánu 

7. Rozpočtové opatření č. IV Obce Komorní Lhotka 

8. Volba výběrové komise 

9. Ţádost o navýšení ceny stravného v MŠ 

10. Ţádost o poskytnutí finanční podpory 

11. Ţádost o pronájem sálu KD 

12. Pronájem nebytových prostor 

13. Prodej pozemku ve vlastnictví obce  

14. Smlouva o poskytnutí dotace 

15. Smlouva o dílo 

16. Smlouva o dílo 

17. Schválení dodavatele 

18. Smlouva o dílo 

19. Smlouva o smlouvě budoucí 

20. Koupě pozemku 

21. Strategický plán obce 

22. Výběr dodavatele 



23. Ţádost o souhlas 

24. Vícepráce na návsí 

25. Záměr mobilního rozhlasu 

26. Diskuse, Různé 

27. Přečtení usnesení a závěr 

 

Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

3) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Santariuse, Stanislava Čmiela a zapisovatelem 

MUDr. Dagmar Indrákovou. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: Petra Santariuse, 
Stanislava Čmiela a zapisovatelem MUDr. Dagmar Indrákovou. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

4) Volba komise pro návrh na usnesení 

Předsedající navrhl určit komisi pro návrh na usnesení ve sloţení: Ing. Halina Zientková,  

Aleš Majer, Jiří Šimík. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje do komise pro návrh na usnesení:  
Ing. Halina Zientková, Aleš Majer, Jiří Šimík. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno.  

 

5) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
Přečetl místostarosta obce Ing. Jaroslav Szromek 

 

6) Změna č. 1 územního plánu 

Předsedající předloţil k projednání a schválení podle § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, týkající se postupu při 

pořizování územního plánu, pořízení změny č. 1 územního plánu a prověření podnětu na změnu 

v území. Dále doporučuje schválit Miloslava Hampla, starostu obce, pro spolupráci 

s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu Komorní Lhotka.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat.   

 
 

Návrh usnesení: 



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.  
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 4/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 
  

7) Rozpočtové opatření č. IV Obce Komorní Lhotka  

Předsedající předloţil k projednání a schválení rozpočtové opatření č. IV Obce Komorní Lhotka, 

které bylo předem projednáno s finančním výborem.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. IV Obce 
Komorní Lhotka.  
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0   
Usnesení č. 5/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

8) Volba výběrové komise 

Předsedající předloţil k projednání a schválení sloţení výběrové komise na zakázku malého 

rozsahu pro výběr dodavatele na rekonstrukci místních komunikací a rekonstrukci kuţelny. Do 

komise navrhuje: Ing. Jaroslava Szromka, Ing. Halinu Zientkovou, Stanislava Čmiela, jako 

náhradníka Aleše Majera.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

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.  
                                
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 6/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

9) Ţádost o navýšení ceny stravného v MŠ 

Předsedající předloţil k projednání a schválení ţádost Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské 

školy Komorní Lhotka o navýšení ceny oběda v MŠ o 1,- Kč na 18,- Kč a odpolední svačinky o 

1,- Kč na 7,- Kč. Důvodem navýšení je nedostatečný cenový limit na potraviny. 

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat. 

 
Návrh na usnesení: 

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



 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 7/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno.  

 

10) Ţádost o poskytnutí finanční podpory 

Předsedající předloţil k projednání a schválení ţádost Základní školy a mateřské školy s polským 

jazykem vyučovacím Jana Kubisze, Hnojník o poskytnutí finanční podpory na dovybavení nově 

zrekonstruovaného objektu školní druţiny. Tuto Základní a mateřskou školu navštěvují i děti 

z naší obce, jelikoţ u nás v obci není ţádné školské zařízení s polským jazykem vyučovacím.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

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.  
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 8/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno.  

 

11) Ţádost o pronájem sálu KD 

Předsedající předloţil k projednání a schválení ţádost o 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. Je poţadována výše pronájmu jako 

minule. Rovněţ předloţil ke schválení sankci, pokud nebudou prostory Kulturního domu 

opuštěny ve stanovené době.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat. 

 
Návrh usnesení: 
 

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.   
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 9/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 

 

 

 

12) Pronájem nebytových prostor 

Předsedající předloţil k projednání a schválení pronájem nebytových prostor v objektu 

unimobuněk na pozemku p. č. 28/2 v k. ú. Komorní Lhotka od 1.9.2016, kdy skončí smlouva 

s firmou BONAP-ICCZ, s.r.o. Záměr pronájmu byl schválen na XXIII. zasedání ZO, usnesením 



č. 8/XXIII/ZO/2016. Byly podány dvě ţádosti a to od M. M., Komorní Lhotka, který zde chce 

zřídit skladový prostor a vzorkovou prodejnu, dále od P. Z., Komorní Lhotka, která zde chce 

zřídit prodejnu zdravé výţivy, a případně Centrum volného času pro občany Komorní Lhotky.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

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.  
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 10/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

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. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 11/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 

 

13) Prodej pozemku ve vlastnictví obce 

Předsedající předloţil k projednání a schválení prodej nově zaměřeného pozemku dle 

geometrického plánu č. 32/2016, p. č. 1690/8, ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 

1107 m
2
, ve vlastnictví Obce Komorní Lhotka.

 
Záměr prodat pozemek byl schválen na XXII. 

zasedání ZO, usnesením č. 11/XXII/ZO/2016. Na úřední desce byl vyvěšen od 26.4.2016 do 

dnešního dne. Na koupi pozemku si podal ţádost pouze pan T. Š., bytem Komorní Lhotka, na 

jejímţ základě byl schválen záměr prodat pozemek.  Prodej pozemku bude proveden za účelem 

narovnání vlastnických vztahů, jelikoţ výše jmenovaný pozemek dlouhodobě uţívá a jsou na 

něm postavené stavby v jeho vlastnictví. Byla zjištěna cena obvyklá v k. ú. Komorní Lhotka za 

prodej takovýchto pozemků a to na Finančním úřadu Třinec a tato činí 89,- Kč/m
2
. Navrhovaná 

cena je 100,- Kč/m
2
.    

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 12/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 

 

14) Smlouva o poskytnutí dotace 

Předsedající předloţil k projednání a schválení 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.“ Investiční dotace bude poskytnuta v maximální výši 74,83% celkových 

skutečně vynaloţených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však ve výši 

217.000,-- Kč.   

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku?  

Pokud ne, dávám hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

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.  
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 13/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno.  

 

15) Smlouva o dílo 

Předsedající předloţil k projednání a schválení smlouvu o dílo č. 93/2016 mezi Jiří Lubojacki, 

Jablunkovská 101, Třinec a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, na dodávku a montáţ 

čtyř kusů PVC oken na budově v objektu ČOV. Dodavatel byl vybrán po poptávkovém řízení, 

kdy byly dodané tři nabídkové ceny. Nejniţší nabídková cena byla podána od pana Lubojackého 

a to ve výši 33.666,- Kč včetně DPH. 

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat. 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

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.   
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 14/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno 



 

16) Smlouva o dílo  

Předsedající předloţil k projednání a schválení smlouvu o dílo na nakládání s odpady mezi 

Miroslav Ščerba, Úzká 351, Český Těšín a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27. 

Zhotovitel je fyzickou osobou, která je oprávněná k nakládání s odpady a je provozovatelem 

kompostárny Dolní Ţukov. Zhotovitel se zavazuje převzít od objednavatele ke kompostování 

odpady z lesnictví, rostlinných pletiv, biologicky rozloţitelný odpad.    

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

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.   
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0   
Usnesení č. 15/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

17) Schválení dodavatele 

Předsedající předloţil k projednání a schválení dodavatele na opravu elektroinstalace kuchyně, 

kavárny a příslušenství v budově obecního úřadu Komorní Lhotka. Byly předloţeny dvě cenové 

nabídky. Nejniţší nabídková cena byla podána od Pavel Riedel, elektroinstalace, servis Smilovice 

u Třince čp. 11, a to ve výši 127.183,- Kč včetně DPH.              .   

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

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. 
                                
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 16/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 

18) Smlouva o dílo  

Předsedající předloţil k projednání a schválení 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.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat. 

 
Návrh usnesení: 



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. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 17/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

19) Smlouva o smlouvě budoucí 

Předsedající předloţil k projednání a schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene (sluţebnosti) 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. 

 

Návrh usnesení: 

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.  
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 18/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

20) Koupě pozemku 

Předsedající předloţil k projednání a schválení koupi pozemku p. č. 2882/2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 165 m
2
, majitelka A. S., Komorní Lhotka. Pozemek je nutno 

koupit, jelikoţ se nachází pod stávající místní komunikací.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud 

ne, dávám hlasovat.   

 

Návrh usnesení: 

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.  
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 19/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno.   
 

21) Strategický plán obce 



Předsedající předloţil k projednání a schválení návrh Strategického plánu Obce Komorní Lhotka,  

kdy do tohoto byly zapracované připomínky, které byly zaslané na obec, a toto bylo projednáno  

s dotčenými osobami. Podklady byly členům zastupitelstva odeslány emailem.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud  

ne, dávám hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Strategický plán obce Komorní 
Lhotka.  
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 20/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno.   
 

22) Výběr dodavatele 

Předsedající předloţil k projednání Zprávu o otevírání obálek, Zprávu o posouzení kvalifikace, 

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „ Osobní automobil.“  

Předsedající předloţil ke schválení doporučení hodnotící komise dodavatele na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „ Osobní automobil“ a to firmu KARIREAL , a.s., Frýdecká 272, Třinec – Staré 

město, za nabídkovou cenu 465.003,-- Kč, včetně DPH. Jedná se o vozidlo Škoda Octavia sedan 

Style TSI, 1,4/110kW.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud  

ne, dávám hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

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.  
 
Výsledek hlasování: Pro  9  Proti  1  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 21/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno.   
   

23) Ţádost o souhlas 

Předsedající předloţil k projednání a schválení ţádost F. J., klienta domova pro seniory Sarepta o 

souhlas s umístěním obytného přívěsu na pozemku p. č. 28/5 v areálu domova, který je majetkem 

Obce Komorní Lhotka. Důvodem je, aby mohl chvíle volna strávit v klidu a soukromí. 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 
                                
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 22/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 

 

24) Vícepráce na návsí 

Předsedající předloţil k projednání a schválení nabídku firmy OSA projekt, s.r.o., Kafkova 

1133/10, Moravská Ostrava na dodatečné projekční a inţenýrské práce na projektu „Úprava návsí 

v Komorní Lhotce.“ Předmětem nabídky jsou dodatečné projektové a inţenýrské práce v rámci 

zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Jedná se o dodatečné 

projektové a inţenýrské práce na vodovodní přípojce, platu nad potokem, nové projednání 

opravené dokumentace. Nabídková cena je 42.995,- Kč včetně DPH.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud  

ne, dávám hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

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.“ 
                                
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  4 
Usnesení č. 23/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

25) Záměr mobilního rozhlasu 

Předsedající předloţil k projednání a schválení záměr pořídit do obce mobilní rozhlas. Jedná se o 

jeden systém, který má pět komunikačních kanálů, např. SMS, email, hlasová zpráva apod. Tento 

rozhlas lze vyuţít při krizové komunikaci, informování a dění v obci, zapojení občanů do dění 

v obci, apod.  

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku?  

Pokud ne, dávám hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr pořídit do obce mobilní 
rozhlas.  
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 24/XXIV/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

26) Diskuse, různé 

- Diskuse se konala k jednotlivým bodům programu 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce, ţe proběhla schůzka mezi 

zástupci ZO a církve, ohledně pozemků, které jsou v současné době ve vlastnictví obce, 

      a církev se soudně domáhá určení jejích vlastnictví.   

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci místostarosty obce, ţe byla podána ţádost o 

stavební povolení na VO, ţádost o stavební povolení na rozšíření kanalizace za školkou a u 

kostela, v obci byly rozmístěny nové kontejnery na třídění odpadu. Obec děkuje majitelům 

pozemků, ţe dovolili tyto umístit na jejich pozemcích. 



- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci pana R. R., ţe chodník u školy se propadá 

v místě výkopu pro odvodnění. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí dotaz pana M.K., zdali je na obci moţno nahlédnout do 

projektové dokumentace na rozšíření kanalizace. Bylo odpovězeno, ţe ano. 

 

Miloslav Hampel přečetl usnesení, která byla přijata na XXIV. zasedání zastupitelstva obce a 

poté předsedající v 18,40 hod. zasedání zastupitelstva ukončil.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvání na XXIV. zasedání zastupitelstva obce 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 25.7.2016 

 

Zapisovatel: MUDr. Dagmar Indráková 

 

 

Ověřovatelé:                 Petr Santarius             .………………………… 

  

                                  Stanislav Čmiel              …………………………. 

 

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

 

Místostarosta:  Ing. Jaroslav Szromek             …………………………. 


