
Zápis 

z XXVII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka 

konaného dne 17. října 2016, od 17.00 hodin 

 

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v 17.00 hodin starostou obce Miloslavem Hamplem („dále jako předsedajícím“). 

Předsedající schůze konstatoval, že 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 10.10.2016 do 17.10.2016. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 

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

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

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 nebyly nově zařazené 

žádné body.  

 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje následující program XXVII. zasedání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání a zapisovatele  

4. Volba komise pro návrh na usnesení 

5. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

6. Výběr dodavatele projektové dokumentace na MŠ 

7. Diskuse, Různé 

8. Přečtení usnesení a závěr 

 

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

3) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Andreu Sztefkovou, Karla Ponczu  

a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
Ing. Andreu Sztefkovou, Karla Ponczu a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2/XXVII/ZO/2016 bylo schváleno. 



4) Volba komise pro návrh na usnesení 

Předsedající navrhl určit komisi pro návrh na usnesení ve složení: Mgr. Tomáš Svoboda,  

Aleš Majer, Petr Santarius. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení ve 
složení: Mgr. Tomáš Svoboda, Aleš Majer, Petr Santarius. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3/XXVII/ZO/2016 bylo schváleno.  

 

5) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Přečetl místostarosta obce Ing. Jaroslav Szromek 

 

6) Výběr dodavatele projektové dokumentace MŠ  

Předsedající vyzval výběrovou komisi k předložení a projednání Zprávu o otevírání obálek, 

Zprávu o posouzení kvalifikace, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mateřská škola a Přeložka VN v Komorní Lhotce – 

zpracování projektové dokumentace.“  

Předsedající předložil ke schválení doporučení hodnotící komise, dodavatele na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Mateřská škola a Přeložka VN v Komorní Lhotce – zpracování projektové 

dokumentace“ a to firmu Sabela – Projekce, Na kopci 2071, Karviná – Mizerov, za nabídkovou 

cenu 532.400,- 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 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  
„Mateřská škola a Přeložka VN v Komorní Lhotce – zpracování projektové 
dokumentace.“  

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dle doporučení hodnotící komise    
dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mateřská škola a Přeložka VN 
v Komorní Lhotce – zpracování projektové dokumentace“ a to firmu Sabela – 
Projekce, Na kopci 2071, Karviná – Mizerov, za nabídkovou cenu 532.400,- Kč, 
včetně DPH a pověřuje starostu sepsáním a podepsáním smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Pro  9  Proti  1  Zdrželi se 0  
Usnesení č. 4/XXVII/ZO/2016 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7)  Diskuse a různé 

- Diskuse se konala k jednotlivým bodům programu 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí dotaz p. Szromka na p. Raszyka, jak to vypadá se stavbou 

VO směr Horní Tošanovice. P. Raszyk odpověděl, že se akce nezúčastní, přestože firma kde je 

jednatelem tuto zakázku vyhrála. Bude vyhlášeno nové poptávkové řízení. 

 

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

poté předsedající v 17,20 hod. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvání na XXVII. zasedání zastupitelstva obce 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 17.10.2016 

 

Zapisovatel: Hana Fujtíková 

 

 

Ověřovatele:    Ing. Andrea Sztefková            .………………………… 

  

                                Karel Poncza                   …………………………. 

 

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

 

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


