
Výpis přijatých usnesení na XXXV. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 26. 4. 2017 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program XXXV. Zasedání. 
Usnesení č. 1/XXXV/ZO/2017 bylo schváleno 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
Mgr. Tomáše Svobodu, Aleše Majera a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. 

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

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

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

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje 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. Cena předmětu koupě bude stanovena na základě znaleckého 

posudku. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním. 

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

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zrušení usnesení č. 
11/XXXIV/ZO/2017, ze dne 6.4.2017 ve věci dodavatele na zakázku malého 
rozsahu „Komorní Lhotka – rozšíření VO směr Horní Tošanovice.“ 

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

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Zprávu o otevírání obálek, 
Zprávu o posouzení kvalifikace, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 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 W8, s.r.o., Chopinova 576/1, Ostrava, za 
nabídkovou cenu 593.781,60 Kč, včetně DPH, která skončila na druhém místě a 
pověřuje starostu sepsáním a podepsáním smlouvy. 
Usnesení č. 6/XXXV/ZO/2017 bylo schváleno 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zásady pro zadávání zakázek 

malého rozsahu Obce Komorní Lhotka s účinnosti od 26.4.2017. 

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

 



8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost paní R. J. a pana M. 
J., bytem Komorní Lhotka na odprodej částí pozemků p. č. 3103, ostatní plocha 
– ostatní komunikace o výměře 157 m2 a p. č. 1617/2, trvalý trávní porost o 
výměře 10 m2, vše v k. ú. Komorní Lhotka, které jsou ve vlastnictví Obce 
Komorní Lhotka, kdy tyto se nacházejí v oplocené zahradě žadatelů.  

 Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odprodat části pozemků p.  
č. 3103, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 157 m2 a p. č. 1617/2, 
trvalý trávní porost o výměře 10 m2, vše v k. ú. Komorní Lhotka, ve vlastnictví 
Obce  Komorní Lhotka, dle přiloženého náčrtku.  
Usnesení č. 8/XXXV/ZO/2017 bylo schváleno 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost pana L. Ď. na pronájem 
areálu za Kulturním domem dne 5.8.2017 s tím, že hudební produkce bude 
ukončena ve 22.00 hodin. 
Usnesení č. 9/XXXV/ZO/2017 bylo schváleno 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí rozbor hospodaření Fa 
Služby občanům s.r.o. Komorní Lhotka za rok 2016 s kladným výsledkem 
403 894,77 Kč. 
Usnesení č. 10/XXXV/ZO/2017 bylo schváleno 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost Slezské diakonie, 
Sarepta Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 210 o finanční příspěvek Obce 
Komorní Lhotka ve výší 40.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor 
zjistit, zdali jsou v rozpočtu obce na příspěvek finanční prostředky, případně 
možnost jejich zajištění. 
Usnesení č. 11/XXXV/ZO/2017 bylo schváleno 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje žádost pana V. B. a paní I. B., 
bytem Komorní Lhotka  o zřízení obecního vodovodu k jejich rodinnému domu. 
Usnesení č. 12/XXXV/ZO/2017 bylo schváleno 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření společnosti STONAX o.p.s. v roce 2016. 

 Usnesení č. 13/XXXV/ZO/2017 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 
 

 

 

 


