
Zápis 

z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka 

konaného dne 14. prosince 2016, od 17.00 hodin 

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 

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 7.12.2016 do 14.12.2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“. 

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

přítomno 6 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. 10 

- 14, ke kterým došly podklady v době od vyvěšení informace o konání zasedání ZO do dnešního dne. 

Body 10 - 11 se posouvají na pozici 15 - 16.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje následující program XXIX. 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. Rozpočtové opatření č. VIII Obce Komorní Lhotka 

7. Rozpočtové opatření č. I ISÚ Komorní Lhotka 

8. Návrh rozpočtu obce 

9. Odměny členům ZO 

10. Zrušení usnesení č. 32/XXIII/ZO/2016 

11. Dodatek č. 2 

12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 

13. Ţádost o příspěvek 

14. Návrh smlouvy 

15. Diskuse, Různé 

16. Přečtení usnesení a závěr 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1/XXIX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

3) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Andreu Sztefkovou, Mgr. Tomáše Svobodu 

a zapisovatelem Ing. Jaroslava Szromka. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. 

 

 

 

 



 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
Ing. Andreu Sztefkovou, Mgr. Tomáše Svobodu a zapisovatelem  
Ing. Jaroslava Szromka. 
 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2/XXIX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

4) Volba komise pro návrh na usnesení 

Předsedající navrhl určit komisi pro návrh na usnesení ve sloţení: Ing. Jaroslav Szromek, Aleš Majer, 

Jiří Šimík. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení ve složení: 
Ing. Jaroslav Szromek, Aleš Majer, Jiří Šimík. 
 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3/XXIX/ZO/2016 bylo schváleno.  

 

5) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Přečetl místostarosta obce Ing. Jaroslav Szromek 

 

6) Rozpočtové opatření č. VIII Obce Komorní Lhotka 

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

které bylo předem projednáno s finančním výborem.  

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 rozpočtové opatření č. VIII. Obce 
Komorní Lhotka.  

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

 

7) Rozpočtové opatření č. I ISÚ Komorní Lhotka  

Předsedající předloţil k projednání a schválení rozpočtové opatření č. I Integrovaného sociálního 

ústavu Komorní Lhotka, které předloţila ředitelka ISÚ.  

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 rozpočtové opatření č. I Integrovaného 
sociálního ústavu Komorní Lhotka.  
 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 5/XXIX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 
 
 



8) Návrh rozpočtu Obce Komorní Lhotka 

Předsedající předloţil k projednání návrh rozpočtu Obce Komorní Lhotka na rok 2017, který byl 

zveřejněn na úřední desce dne 5.12.2016, byl dán na vědomí zastupitelům obce  a projednán finančním 

výborem. 

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 bere na vědomí Návrh rozpočtu Obce Komorní 
Lhotka, po dopracování připomínek bude předložen ke schválení na příštím ZO. 
                                
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 6/XXIX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

9) Odměny členům ZO 

Předsedající předloţil na vědomí informaci, ţe od 1.1.2017 dojde k navýšení maximálních částek 

odměn za výkon funkce členům zastupitelstev o 4%. 

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 bere na vědomí informaci, že od 1.1.2017 dojde 
k navýšení maximálních částek odměn za výkon funkce členům zastupitelstev o 4%.  
U zastupitelů v Komorní Lhotce zůstávají stávající odměny, bez navýšení. 
 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  0   
Usnesení č. 7/XXIX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

10) Zrušení usnesení č. 32/XXIII/ZO/2016 

Předsedající předloţil ke schválení návrh na zrušení usnesení č. 32/XXIII/ZO/2016, ze dne 7.6.2016, 

ve věci dodatku č. 5 o zavedení a provozování Inteligentního systému nakládání s odpady. Dodatek byl 

uzavřen ke staré smlouvě o dílo, která byla v roce 2009 nahrazena novou. 

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 zrušení usnesení č. 32/XXIII/ZO/2016, ze 
dne 7.6. 2016 ve věci dodatku č. 5 o zavedení a provozování Inteligentního systému 
nakládání s odpady. 
 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  0   
Usnesení č. 8/XXIX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11) Dodatek č. 2 

Předsedající předloţil k projednání a schválení návrh dodatku č. 2 o zavedení a provozování 

Inteligentního systému nakládání s odpady ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění ze dne 2.12.2009, 

kterým uzavřou Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 

392, Třinec-Staré město, Smlouvu o zavedení a provozování Inteligentního systému nakládání 

s odpady.  

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 dodatek č. 2 o zavedení a provozování 
Inteligentního systému nakládání s odpady ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady 
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném 
znění ze dne 2.12.2009, kterým uzavírají Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a 
Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec-Staré město Smlouvu o zavedení a 
provozování Inteligentního systému nakládání s odpady, zároveň pověřuje starostu 
obce jejím podepsáním. 
 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  0   
Usnesení č. 9/XXIX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

12) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 

Předsedající předloţil k projednání a schválení návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Komorní Lhotka 

č. 1/2016 o nočním klidu na území obce Komorní Lhotka, jejímţ cílem je stanovení výjimečných 

případů, při nichţ je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo ţádnou neţ stanoví zákon. 

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 Obecně závaznou vyhlášku Obce 
Komorní Lhotka č. 1/2016 o nočním klidu na území Obce Komorní Lhotka.   

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

13) Žádost o finanční příspěvek 

Předsedající předloţil k projednání a schválení ţádost Spolku rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Hnojník, 

z.s. o projednání ţádosti na jednorázový příspěvek na jednoho ţáka, který má trvalý pobyt v naší obci 

a navštěvuje ZŠ nebo MŠ v Hnojníku, ve výši 125,- Kč. Konkrétně za Obec Komorní Lhotka je to 47 

ţáků, coţ činí částku 5.875,- Kč. 

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 bere na vědomí žádost Spolku rodičů a přátel ZŠ 
a MŠ Hnojník, z.s., na jednorázový příspěvek na žáka.  
                          
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 11/XXIX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

14) Návrh smlouvy 

Předsedající předloţil k projednání návrh smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 

mezi Obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 (vlastník) a Sluţby občanům s.r.o., Komorní Lhotka 

27 (provozovatel). Touto smlouvou přejde provozování kanalizace a čistírny odpadních vod na 

provozovatele.  

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 bere na vědomí návrh smlouvy o provozování 
kanalizace pro veřejnou potřebu mezi Obcí Komorní Lhotka a Služby občanům s.r.o. 
 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0  Zdrželi se  0   
Usnesení č. 12/XXIX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

15) Diskuse a různé 

- Diskuse se konala k jednotlivým bodům programu 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o poděkování Ing. M. U. a ostatních 

uţivatelů starostovi obce a zastupitelstvu za provedení Rekonstrukce místní komunikace nad 

Willou Emaus. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty, ţe dne 15.11.2016 podala právní 

zástupkyně JUDr. Klimešová odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku – Místku, ve 

věci pozemků SCEAV, které dne 21.11.2016 vzala zpět.  

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty, ţe trestní oznámení spolku Změna pro 

ţivot, z.s. ze dne 22.1.2016, pro podezření ze spáchání přečinu Poškození finančních zájmů EU dle 

§ 260 odst. 1a přečinu Dotačního podvodu dle § 212 odst. 1 tr. zákoníku, bylo dne 28.11.2016 

policejním orgánem PČR, odloţeno usnesením podle § 159a odst. 1 tr. řádu. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty, ţe byla právníkem zaslána předţalobní 

upomínka – pokus o smír na společnost, která prováděla výstavbu chodníku od poţární zbrojnice 

ke škole ve věci úhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru Mgr. Tomáše 

Svobody, ţe Kontrolní výbor provedl kontrolu od XV. zasedání ZO z 19.10.2015 do XXIV. 

zasedání ZO z 3.10.2016.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí dotaz pana J.K. ohledně kotlíkových dotací. Odpověděl 

starosta, ţe další zájemci o dotaci od obce se mohou přihlásit. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí dotaz pana J.K. týkající se projektu na novou MŠ. Odpověděl 

starosta, ţe na projektu se pracuje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Miloslav Hampel přečetl usnesení, která byla přijata na XXIX. zasedání Zastupitelstva obce a poté 

předsedající v 18,00 hod. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvání na XXIX. zasedání zastupitelstva obce 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 14.12.2016 

 

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Szromek 

 

 

Ověřovatelé:           Ing. Andrea Sztefková     .………………………… 

 

                               Mgr. Tomáš Svoboda       …………………………. 

 

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

 

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


