
Výpis přijatých usnesení na XXV. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 30.08.2016 

 

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

 
2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
     Aleše Majera, Jiřího Šimíka a zapisovatelem Ing. Andreu Sztefkovou. 
 
3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení 

ve složení: Mgr. Tomáš Svoboda, Petr Santarius, Karel Poncza. 
 
4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. V 

Obce Komorní Lhotka.  
 
5.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Zprávu o otevírání 

 obálek, Zprávu o posouzení kvalifikace, Zprávu o posouzení a hodnocení 
 nabídek pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „ 
 Rekonstrukce místních komunikací v Komorní Lhotce.“  

 Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dle doporučení hodnotící 
 komise dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Rekonstrukce 
 místních komunikací v Komorní Lhotce“ a to firmu Lesostavby Frýdek-
 Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek, za nabídkovou cenu 
 544.500,- Kč, včetně DPH a pověřuje starostu sepsáním a podepsáním 
 smlouvy.  
 
6.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Zprávu o otevírání 

 obálek, Zprávu o posouzení kvalifikace, Zprávu o posouzení a hodnocení 
 nabídek pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „ 
 Rekonstrukce kuželny v Komorní Lhotce.“  

 Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dle doporučení hodnotící 
 komise dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Rekonstrukce 
 kuželny v Komorní Lhotce“ a to firmu JaR DIGITAL group s.r.o., Za 
 Humny 3309/18c, 697 01 Kyjov, za nabídkovou cenu 984.819,- Kč včetně 
 DPH a pověřuje starostu sepsáním a podepsáním smlouvy.  
 
7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu č. 

OS201620000037 mezi EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a 
Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 na bezplatné užívání sběrné 
nádoby na sběr využitelných složek komunálního odpadu včetně jejich 
obalové složky. Zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

  
8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Řád veřejného pohřebiště 

Obce Komorní Lhotka. 



9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost O. a K. K., 
bytem Komorní Lhotka na odkoupení nově zaměřeného pozemku p. č. 
2986/3 v k. ú. Komorní Lhotka. 
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odprodat nově 
zaměřený pozemek, p. č. 2986/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 110 m2, dle geometrického plánu č. 62-2/2016, ve vlastnictví Obce 
Komorní Lhotka za účelem narovnání vlastnických vztahů. Pověřuje 
starostu jednat ve věci vypořádání pozemků ve vjezdu k domovu Sarepta 
a pozemku p. č. 29. 
 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí odstoupení členů 
Ing. Jana Křístka, Romana Raszyka, Juliana Wurszta ze stavebního 
výboru.  

  
11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka nenavrhuje žádného nového člena 

stavebního výboru. Předseda se bude aktivně podílet na získání nového 
člena stavebního výboru, volba proběhne na některém dalším zasedání 
zastupitelstva obce. 

 
12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje složení výběrové komise 

na zakázku malého rozsahu pro výběr dodavatele na projektovou 
dokumentaci výstavby nové mateřské školy ve složení Ing. Halina 
Zientková, Stanislav Čmiel, Aleš Majer jako náhradník Karel Poncza.  

 
13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dar Římskokatolické 

farnosti Hnojník, ve výši 20.000,- Kč na obnovu kostelního mobiliáře 
v kostele Božského Srdce Páně v Komorní Lhotce. Zároveň pověřuje 
starostu sepsáním darovací smlouvy a jejím podepsáním.  

 
14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar Charitě 

Třinec, ul. Lidická 1272, Třinec na provoz asistenční služby, ve výši 
5.000,- Kč. Zároveň pověřuje starostu sepsáním smlouvy a jejím 
podepsáním.  

 
15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prominutí nájmu 

v prostorách restaurace Kavárna z důvodu provádění rekonstrukce 
elektroinstalace a dalších oprav v této místnosti a přilehlých prostorách 
do doby jejího ukončení. 

 
 

 
 
 

 

 
Za správnost výpisu: Hana Fujtíková v.r. 

 
 
 
 


