
Výpis přijatých usnesení na XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 21.11.2016 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje následující program 
XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce 

 
2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 

 Aleše Majera, Petra Santariuse a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou 
 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na 
usnesení ve složení: Ing. Andrea Sztefková, Ing. Halina Zientková,  

 Stanislav Čmiel 
 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. 
VII. Obce Komorní Lhotka 

 
5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka  

1) bere na vědomí 
informaci pořizovatele o vyhodnocení projednání Návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu Komorní Lhotka  

2) schvaluje 
Zprávu o uplatňování územního plánu Komorní Lhotka za uplynulé období     
05/2012 – 06/2016, obsahující Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 
územního plánu Komorní Lhotka 

3) ukládá starostovi obce 
a) zabezpečit zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Komorní Lhotka na základě 

schválené zprávy o uplatňování ÚP Komorní Lhotka podle § 55 odst. 1 
stavebního zákona 

b) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup zprávu o uplatňování ÚP 
Komorní Lhotky v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona 
 
6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o partnerství č. 

2016/25/030/By na realizaci projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“ a 
pověřuje starostu jejím podepsáním 

 
7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje schválení Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2016 mezi Obcí Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka 27 a D. B., bytem Komorní Lhotka, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančních prostředků ze strany obce panu D. B., ve výši 5% 
uznatelných nákladů v rámci dotačního titulu Kotlíkové dotace 
vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Proplácená částka z rozpočtu 
obce činí 7.500,- Kč. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím 
sepsáním a podepsáním 

 
8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje schválení Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 2/2016 mezi Obcí Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka 27 a D. B., bytem Komorní Lhotka, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančních prostředků ze strany obce panu D. B., ve výši 5% 



uznatelných nákladů v rámci dotačního titulu Kotlíkové dotace 
vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Proplácená částka z rozpočtu 
obce činí 7.500,- Kč. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím 
sepsáním a podepsáním.  

 
9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje schválení Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 2/2016 mezi Obcí Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka 27 a D. P., bytem Komorní Lhotka, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančních prostředků ze strany obce paní D.P., ve výši 5% 
uznatelných nákladů v rámci dotačního titulu Kotlíkové dotace 
vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Proplácená částka z rozpočtu 
obce činí 7.362,- Kč. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím 
sepsáním a podepsáním 

 
10.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi Obcí Komorní 
Lhotka, Komorní Lhotka 27 a A. M. a O. M., oba bytem Komorní Lhotka, 
na stavbu kanalizační přípojky k rodinnému domu, na pozemku p.č. 28/1, 
který je ve vlastnictví Obce Komorní Lhotka, za jednorázový poplatek 
500,- Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním 

 
11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o právu provést 

stavbu na cizím pozemku mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 
27 a B. P. a M. P., oba bytem Komorní Lhotka, na stavbu na části 
pozemku p. č. 2955/13, v k.ú. Komorní Lhotka, dle projektové 
dokumentace „Rekonstrukce a prodloužení chodníku u ZŠ“ a pověřuje 
starostu jejím podepsáním 

 
12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr podání žádosti 

obce na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, Ostrava o bezúplatný převod 
pozemku podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2013 Sb. o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pozemek p.č. 28/6 v k.ú. 
Komorní Lhotka o výměře 18 m2, který bezprostředně navazuje na místní 
komunikaci na pozemku p.č. 2986/1 v k.ú. Komorní Lhotka. Zároveň 
pověřuje starostu sepsáním žádosti, jejím podepsáním a odesláním na 
Pozemkový úřad 

 
13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje změnu počtu 

zaměstnanců obce v obecním úřadu od 1.1.2017, a navyšuje jednoho 
pracovníka s 20 hodinovým týdenním úvazkem, který bude zastupovat 
obec ve funkci veřejného opatrovníka 

 
14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost Slezské 

církve evangelické a.v., Na Nivách 259/7, Český Těšín, na odkoupení 
pozemků p.č. 28/5, zahrada, o výměře 419 m2, p.č. 53/1, ostatní plocha, o 
výměře 381 m2, p.č. 55/2, zahrada, o výměře 192 m2, p.č. 1052, zastavěná 
plocha, nádvoří, o výměře 44 m2, vše v k. ú. Komorní Lhotka. 



Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odprodat pozemky 
p.č. 28/5, zahrada, o výměře 419 m2, p.č. 53/1, ostatní plocha, o výměře 
381 m2, p.č. 55/2, zahrada, o výměře 192 m2, p.č. 1052, zastavěná plocha, 
nádvoří, o výměře 44 m2, vše v k. ú. Komorní Lhotka, ve vlastnictví Obce 
Komorní Lhotka za účelem narovnání vlastnických vztahů 

 
15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dar Farnímu sboru 

SCEAV v Komorní Lhotce, ve výši 20.000,- Kč na dofinancování 
elektronických varhan pro bohoslužby ve velkém sále. Zároveň pověřuje 
starostu sepsáním darovací smlouvy a jejím podepsáním 

 
 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtový výhled Obce 
Komorní Lhotka na léta 2018 – 2020 

 
17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Plány inventarizací 2016 a 

složení inventarizačních komisí dle předloženého plánu 
 

18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost o vyjádření a 
neschvaluje potřebnost sociálních služeb poskytovaných Stromem 
života. Pověřuje starostu zasláním informace, že pokud požadují finanční 
dar, aby si poslali samostatnou žádost 

 
19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje žádost ČSOP ZO Nový 

Jičín o dotaci na provoz záchranné stanice Bartošovice 
 

20. 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 9.4.2017 do 18.00 hod. dne 
11.4.2017. 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 11.4.2017 bude 
účtováno 500,- Kč za každou započatou hodinu. Sál bude předán osobně 
a případná poškození budou odstraněna na náklady nájemce 

 
21. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje podporu Linky bezpečí a 

schvaluje příspěvek ve výši 500,- Kč 
 

22. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje ceník Víceúčelové haly 
Komorní Lhotka viz příloha s platností ode dne schválení 

 
23. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o právu provést 

stavbu na cizím pozemku mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 
27 a D. M., bytem Dukelská, Třinec, na stavbu na části pozemku p.č. 
2955/1, v k.ú. Komorní Lhotka dle projektové dokumentace 
„Rekonstrukce a prodloužení chodníku u ZŠ Kč a pověřuje starostu jejím 
podepsáním 

 



24. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Provozní řád 
kuželny Víceúčelové haly v Komorní Lhotce 

 
25. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje odprodej části 

pozemku p. č. 2983/1 v k. ú. Komorní Lhotka, nacházejícího se mezi 
obecní cestou a pozemky pana Langnera, rovněž neschvaluje odprodej 
tzv. parkoviště, který je ve vlastnictví Obce Komorní Lhotka panu L. L. 
Navrhuje jednání s panem L. L. ohledně části tohoto pozemku 
nacházejícího se v jeho oplocené zahradě 

 
26. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí informaci 

stavebního výboru ve věci žádosti T. T. G, a ukládá mu nadále v dané 
věci jednat, až do doby předložení návrhu konečného rozhodnutí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost výpisu: Hana Fujtíková 

v.r. 
 
 


