
Výpis přijatých usnesení na XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 6. 4. 2017 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program XXXIV. zasedání. 

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

 

 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu:  
     Jiřího Šimíka, Petra Santariuse a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. 
     Usnesení č. 2/XXXIV/ZO/2017 bylo schváleno. 
 
3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení 

ve složení: Ing. Andrea Sztefková, Mgr. Tomáš Svoboda, Karel Poncza. 
     Usnesení č. 3/XXXIV/ZO/2017 bylo schváleno.  

 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost Integrovaného 
sociálního ústavu Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 184, vyslovuje 
souhlas a pověřuje ředitelku ISÚ Komorní Lhotka Ing. Andreu Sztefkovou 
přijetím finančních prostředku ve výši 3.464.000,- Kč, dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na financování sociálních služeb roku 2017. 
Zároveň pověřuje ředitelku ISÚ Ing. Andreu Sztefkovou podpisem smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

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

 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr Integrovaného 
sociálního ústavu Komorní Lhotka zakoupit vícemístné vozidlo pro potřeby 
klientů.  

     Usnesení č. 5/XXXIV/ZO/2017 bylo schváleno. 

 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce č. 1/2017 mezi Obcí Komorní Lhotka, Komorní 
Lhotka 27 a panem D. S., bytem Komorní Lhotka, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančních prostředků ze strany obce panu D. S., ve výši 5% 
uznatelných nákladů v rámci dotačního titulu Kotlíkové dotace vyhlášeného 
Moravskoslezským krajem. Proplácená částka z rozpočtu obce činí 6.375,- 
Kč. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím sepsáním a 
podepsáním.  

     Usnesení č. 6/XXXIV/ZO/2017 bylo schváleno. 
 
7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrských sítí mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 
27 a Obec Hnojník, Hnojník 222, předmětem které je vodovodní řád pro 
Obec Hnojník, umístěný na pozemku p. č. 3387, který je ve vlastnictví Obce 
Komorní Lhotka. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 
500,- Kč. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy.                                  

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



8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Lesy České 
republiky s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, na koupi částí 
pozemků p. č. 1617/1 o výměře 436,4 m2, 1617/2 o výměře 182 m2, 3103 o 
výměře 101,5 m2, 3104 o výměře 128,1 m2, vše v k. ú. Komorní Lhotka, na 
kterých má v úmyslu kupující provést stavbu „Ráztoka km 2,600-3,040“ a to 
na základě projektové dokumentace. Jedná se o regulaci stávajícího koryta 
potoka. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odprodat 
části pozemků p. č. 1617/1 o výměře 436,4 m2, 1617/2 o výměře 182 m2, 3103 
o výměře 101,5 m2, 3104 o výměře 128,1 m2, vše v k. ú. Komorní Lhotka, dle 
geometrického plánu, který vypracoval Dopravoprojekt Ostrava.  

     Usnesení č. 8/XXXIV/ZO/2017 bylo schváleno. 
 
 
9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost pana V. B. a 

paní I. B., bytem Komorní Lhotka o zřízení obecního vodovodu. 
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje stavební výbor, aby danou věc 
projednal a navrhl konečné řešení. 

     Usnesení č. 9/XXXIV/ZO/2017 bylo schváleno. 
 
 
10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje vstup Obce Komorní Lhotka 

do Svazu měst a obcí České republiky. Zároveň pověřuje starostu 
vyplněním přihlášky, jejím podepsáním a podáním. 

     Usnesení č. 10/XXXIV/ZO/2017 bylo schváleno. 
 
 
11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Zprávu o otevírání 

obálek, Zprávu o posouzení kvalifikace, Zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Komorní Lhotka – rozšíření VO směr Horní Tošanovice.“ Zastupitelstvo 
obce Komorní Lhotka schvaluje dle doporučení hodnotící                                    
komise dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Komorní Lhotka – 
rozšíření VO směr Horní Tošanovice“ a to firmu Pavel Riedel, Smilovice 11, 
za nabídkovou cenu 536.030,- Kč, včetně DPH a pověřuje starostu sepsáním 
a podepsáním smlouvy. 

     Usnesení č. 11/XXXIV/ZO/2017 bylo schváleno. 
 
 
12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka pověřuje starostu obce, aby plnil 

funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím obce, který stanoví zákon 
o obcích a zákon o rozpočtových pravidlech. 

     Usnesení č. 12/XXXIV/ZO/2017 bylo schváleno. 
 
 
13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje MUDr. Dagmar Indrákovou 

členem školské rady Základní školy T. G. Masaryka Komorní Lhotka. 
     Usnesení č. 13/XXXIV/ZO/2017 bylo schváleno. 
 
Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      

 

 

 


