
Zápis 

z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka 

konaného dne 30. prosince 2016, od 16.00 hodin 

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.00 

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 22.12.2016 do 30.12.2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“. 

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

přítomno  11   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 byly nově zařazené body  

č. 11 - 12, ke kterým došly podklady v době od vyvěšení informace o konání zasedání ZO do dnešního 

dne. Body 11 - 12 se posouvají na pozici 13 - 14.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje následující program XXX. 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. IX Obce Komorní Lhotka 

7. Rozpočet obce Komorní Lhotka 

8. Smlouva o provozování kanalizace 

9. Dodatek č. 5 

10. Žádost o příspěvek 

11. Dohoda o narovnání 

12. Úprava ceny stočného 

13. Diskuse, Různé 

14. Přečtení usnesení a závěr 

 

Výsledek hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1/XXX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

3) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Svobodu, Karla Ponczu, 

a zapisovatelem MUDr. Dagmar Indrákovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
Mgr. Tomáše Svobodu, Karla Ponczu a zapisovatelem MUDr. Dagmar Indrákovou. 
 
Výsledek hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2/XXX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

4) Volba komise pro návrh na usnesení 

Předsedající navrhl určit komisi pro návrh na usnesení ve složení: Petr Santarius, Stanislav Čmiel, 

Aleš Majer. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení ve složení: 
Petr Santarius, Stanislav Čmiel, Aleš Majer. 
 
Výsledek hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3/XXX/ZO/2016 bylo schváleno.  

 

5) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Přečetl místostarosta obce Ing. Jaroslav Szromek 

 

6) Rozpočtové opatření č. IX Obce Komorní Lhotka 

Předsedající předložil k projednání a schválení rozpočtové opatření č. IX 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. IX Obce 
Komorní Lhotka.  

 
Výsledek hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 4/XXX/ZO/2016 bylo schváleno. 

 

7) Rozpočet Obce Komorní Lhotka  

Předsedající podal Návrh rozpočtu Obce Komorní Lhotka na rok 2017, kdy tento byl zveřejněn na 

úřední desce od 5.12.2016 do 30.12.2016, byl dán na vědomí zastupitelstvu obce a projednán 

finančním výborem a s Návrhem sociálního fondu Obce Komorní Lhotka na rok 2017 jsou předloženy 

k projednání a schválení. 

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 na základě návrhu Rozpočet obce 
Komorní Lhotka na rok 2017 ve výši: 
 

- Příjmy celkem                               23.943.400.- Kč 
- Výdaje celkem                              23.943.400,- Kč 

 
Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. 
 
Na základě návrhu Rozpočet sociálního fondu Obce Komorní Lhotka na rok 2017 ve 
výši: 

- Zdroje                                                 228.403,- Kč 
- Výdaje                                                228.403,- Kč  

 
Výsledek hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 5/XXX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

8) Smlouva o provozování kanalizace 

Předsedající předložil k projednání a schválení návrh smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou 

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

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

provozovatele od 1.1.2017. 

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 smlouvu o provozování kanalizace pro 
veřejnou potřebu mezi Obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Služby občanům 
s.r.o., Komorní Lhotka 27. Zároveň ZO pověřuje starostu jejím podepsáním. 
                                
Výsledek hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 6/XXX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

9) Dodatek č. 5 

Předsedající předložil k projednání a schválení návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo „Odkanalizování 

části obce za školkou a u kostela“, mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a A-VITAL-Ing. 

Zdenka Makohuzová, s.r.o., Bohumínská 61, Ostrava na zpracování dendrologického posouzení 4 

lokalit.  

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. 5 ke Smlouvě o dílo 
„Odkanalizování části obce za školkou a u kostela“, mezi Obec Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka 27 a A-VITAL-Ing. Zdenka Makohuzová, s.r.o., Bohumínská 61, 
Ostrava na zpracování dendrologického posouzení 4 lokalit. Zároveň ZO pověřuje 
starostu jeho podepsáním. 
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  1   
Usnesení č. 7/XXX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

10) Žádost o příspěvek 

Předsedající předložil k projednání a schválení žádost Spolku rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Hnojník, 

z.s. o projednání žádosti na jednorázový příspěvek na jednoho žáka, 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 

žáků, což 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 neschvaluje žádost Spolku rodičů a přátel ZŠ a 
MŠ Hnojník, z.s., na jednorázový příspěvek na žáka.  
 
Výsledek hlasování: Pro  10  Proti  0  Zdrželi se  1   
Usnesení č. 8/XXX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

11) Dohoda o narovnání 

Předsedající předložil k projednání a schválení Dohodu o narovnání mezi Moravskoslezský kraj, 

28. října 117, Ostrava a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, ve věci poskytnutí dotace v rámci 

dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“, kde z 

důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že 

nedodržení termínu pro ukončení projektu (31.10.2016) nepovažují za porušení smlouvy. Smluvní 

strany se dohodly, že termínem pro ukončení realizace projektu se považuje datum 15.11.2016.  

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 Dohodu o narovnání mezi 
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 
27, ve věci poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2016“, kde z důvodu způsobeného okolnostmi 
nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro 
ukončení projektu (31.10.2016) nepovažují za porušení smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že termínem pro ukončení realizace projektu se považuje datum 15.11.2016. 
Zároveň ZO pověřuje starostu jejím podepsáním. 
 
Výsledek hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdrželi se  0   
Usnesení č. 9/XXX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 



12) Úprava ceny stočného 

Předsedající předložil k projednání a schválení navýšení ceny stočného o 5,- Kč/ m3, tj. 25,- Kč/m3 

vody od 1.1.2017. K poslednímu navýšení ceny stočného došlo k 1.1.2011. 

Má někdo z členů ZO, nebo přítomných občanů k projednávané věci nějakou připomínku? Pokud ne, 

dávám hlasovat.    

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje navýšení ceny stočného o 5,- Kč/ m3,  
tj. 25,- Kč/m3 vody od 1.1.2017.   

 
Výsledek hlasování: Pro  11  Proti  0  Zdrželi se  0   
Usnesení č. 10/XX/ZO/2016 bylo schváleno. 
 

13) Diskuse a různé 

- Diskuse se konala k jednotlivým bodům programu 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci p. Karla Poncze, že rezignuje na funkci předsedy 

stavebního výboru z důvodu, že existuje ještě stínový stavební výbor. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci p. Zientkové, aby projektant p. Sabela byl pozván na 

schůzku a provedl další úpravy v projektu na mateřskou školu. Starosta uvedl, že schůzku zajistí a 

bude informovat o datu a času konání zainteresované osoby. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci p. J.K., že není vyvěšen na stránkách obce zápis 

z minulého zastupitelstva. Starosta uvedl, že bude neprodleně sjednána náprava. 

- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi provést šetření ve věci chybějícího zápisu z minulého 

zastupitelstva na internetových stránkách obce a přijmout k tomuto opatření, termín – příští ZO. 

 

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

předsedající v 17,00 hod. zasedání zastupitelstva ukončil.  
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pozvání na XXX. zasedání Zastupitelstva obce 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30.12.2016 

 

Zapisovatel: MUDr. Dagmar Indráková 

 

 

Ověřovatelé:        Mgr. Tomáš Svoboda                     .…………………………  

  

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

 

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

 

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


