
Výpis přijatých usnesení na XXXII. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 13.2.2017 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program XXXII. Zasedání. 

Usnesení č. 1/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
Ing. Andreu Sztefkovou, Mgr. Tomáše Svobodu a zapisovatelem Hanu 

Fujtíkovou. 

Usnesení č. 2/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 

 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení 

ve složení: Stanislav Čmiel, Aleš Majer, Karel Poncza. 

Usnesení č. 3/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 

 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření              

č. I Obce Komorní Lhotka. 

Usnesení č. 4/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 

 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o dílo mezi Obec 

Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Urbanistické středisko Ostrava, 

s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava - Poruba na zpracování změny č. 1 Územního 

plánu Komorní Lhotka, za nabídkovou cenu 229.900,- Kč, včetně DPH.  

Usnesení č. 5/XXXII/ZO/2017 nebylo schváleno. 

 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o dílo mezi Obec 

Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Urbanistické středisko Ostrava, 

s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava-Poruba na zpracování Územní studie pro 

zastavitelnou plochu Z32 v k.ú. Komorní Lhotka, za nabídkovou cenu 

45.980,- Kč, včetně DPH. Zároveň ZO pověřuje starostu jejím podepsáním. 

Usnesení č. 6/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 

 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje darovací smlouvu mezi 

RE/MAX Nej, Hlavní třída 436/77, Havířov a Obec Komorní Lhotka, Komorní 

Lhotka 27 na poskytnutí daru – peněžní částky ve výši 45.980,- Kč. Zároveň 

ZO pověřuje starostu jejím podepsáním. 

Usnesení č. 7/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy darovací č. FM/25/i/2016/Ch, mezi Moravskoslezský kraj, ul. 28. 

října 117, Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

Úprkova 795/1, Ostrava, středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287, Frýdek 

– Místek a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27. Zároveň ZO pověřuje 

starostu jejím podepsáním. 

Usnesení č. 8/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 

 



2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje prodej pozemků parc. č. 

1052, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2, parc. č. 28/5, zahrada, o 

výměře 419 m2, parc. č. 53/1, ostatní plocha o výměře 381 m2, parc. č. 55/2, 

zahrada o výměře 192 m2 panu R. L., za účelem výstavby parkoviště pro 

osobní automobily, případně jiného stavebního objektu za účelem zřízení 

odpovídajícího místa sloužícího k odpočinku nebo rekreaci a narovnání 

vlastnických vztahů. 

Usnesení č. 9/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 

 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prodej pozemků parc. č. 

1052, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2, parc. č. 28/5, zahrada, o 

výměře 419 m2, parc. č. 53/1, ostatní plocha o výměře 381 m2, parc. č. 55/2, 

zahrada o výměře 192 m2 Slezské církvi evangelické a.s., Na Nivách 259/7, 

Český Těšín, za účelem narovnání vlastnických vztahů. Pozemky budou 

využívány jako zahrada domova pro seniory, a tyto prostory budou využívat 

jeho klienti. Zastupitelstvo obce schvaluje celkovou cenu za uvedené 

pozemky ve výši  131.008,56,- Kč, dle posudku. Zároveň ZO pověřuje 

starostu sepsáním kupní smlouvy a jejím podepsáním. 

Usnesení č. 10/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 

 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr podání žádosti o 

poskytnutí dotace na zakoupení dodávkového vozidla pro Sbor 

dobrovolných hasičů Komorní Lhotka. 

Usnesení č. 11/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 

 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje směrnici pro poskytování 

darů z rozpočtu Obce komorní Lhotka.  

Usnesení č. 12/XXXII/ZO/2017 nebylo schváleno. 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí návrh rozpočtu 
Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka na rok 
2017, včetně rozpočtu fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2017. 
Usnesení č. 13/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 
 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí zákon č. 24/2017, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy 

rozpočtové odpovědnosti. 

Usnesení č. 14/XXXII/ZO/2017 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Za správnost výpisu: Hana Fujtíková 
 


