
Výpis přijatých usnesení na XXVI. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 3.10.2016 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program XXVI. 
zasedání Zastupitelstva obce. 
 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
Mgr. Tomáše Svobodu, Petra Santariuse a zapisovatelem Hanu 
Fujtíkovou. 
 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje do komise pro návrh 
na usnesení: Ing. Andrea Sztefková, Stanislav Čmiel, Karel Poncza. 

 
4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schválilo rozpočtové opatření 

č. VI Obce Komorní Lhotka.  
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje veřejnoprávní 
smlouvu uzavřenou mezi městem Třinec a Obcí Komorní Lhotka o 
výkonu přenesené působnosti na úseku stavebního řádu, výkonem 
agendy speciálního stavebního úřadu k místním komunikacím. 
Zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 
6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o dílo č. 

FM/307/16/TSÚ-Pi mezi Obcí Komorní Lhotka a Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek - Místek, Horymírova 
2287, Frýdek – Místek a pověřuje starostu jejím podepsáním.                                     

 
7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8012378,“Komorní Lhotka, 
2RD k NN“ č. VB01 za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč. 
Zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

 

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dar Církvi 
adventistů sedmého dne v Komorní Lhotce, ve výši 10.000,- Kč na 
zakoupení židlí pro modlitebnu v Komorní Lhotce. Zároveň 
pověřuje starostu sepsáním darovací smlouvy a jejím podepsáním. 

 
9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Závěrečný 

účet a výsledek hospodaření Sdružení obcí povodí 
Stonávky, včetně Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2015,  bez 
výhrad. 

 

 

 

 



 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost MUDr. 
L. L., bytem Český Těšín, na odkoupení části pozemku p. č. 2983/1 
v k. ú. Komorní Lhotka, který je ve vlastnictví Obce Komorní 
Lhotka, do svého vlastnictví a nabídku na odprodej části pozemku 
p. č. 2079/2 v k. ú. Komorní Lhotka, kde se v současné době 
nachází místní komunikace se živičným povrchem, která je ve 
vlastnictví obce. Zároveň pověřuje stavební výbor, aby v dané věci 
dále jednal. 

11. Uvedený bod stažen z programu jednání.  
 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 2 
k nájemní smlouvě č. 104 N 07/55, kterým se mění předmět nájmu a 
výše ročního nájemného. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
jeho podepsáním. 

 
13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje poskytnutí finanční 

podpory obce na připravovanou výstavu „Za poznáním nad a pod 
hladinou moří a oceánů“, ve výši 20.000,- Kč. 
 

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prominutí platby MS 
PZKO Komorní Lhotka za pronájem sálu v Kulturním domě 
Komorní Lhotka v souvislosti s divadelním představením dne 
12.11.2016. 
 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost T. T. 
G., bytem Ostrava - Hrabůvka o vyjádření k možnosti odkoupení 
části pozemku p. č. 3063 v katastru Obce Komorní Lhotka. Zároveň 
pověřuje stavební výbor, aby v dané věci dále jednal. 

 
16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost 

Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 
čp. 184 a vyslovuje souhlas a pověřuje ředitelku ISÚ Komorní 
Lhotka Ing. Andreu Sztefkovou přijetím finančních prostředku ve 
výši 280.000,- Kč, dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 
financování sociálních služeb roku 2016. Zároveň pověřuje 
ředitelku ISÚ Ing. Andreu Sztefkovou podpisem dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
 

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr výstavby 
sportoviště v areálu za Obecním úřadem. 

 
 

Za správnost výpisu: Hana Fujtíková v. r. 


