
Výpis přijatých usnesení na XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 29. 5. 2017 

 

 

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

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
 Jiřího Šimíka, Stanislava Čmiela a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. 

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

 

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

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

 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku Základní školy T. G. 
Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka za rok 2016.  

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření za rok 2016 Základní školy 
 T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka s kladným výsledkem. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření s Fondem odměn, Fondem 
 kulturních a sociálních potřeb, Rezervním fondem tvořeným ze zlepšeného výsledku 
 hospodaření, Rezervním fondem z ostatních titulů, Fondem reprodukce majetku za 
 rok 2016 Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka. 
          Usnesení č. 4/XXXVI/ZO/2017 bylo schváleno 
 
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku Integrovaného 
sociálního ústavu Komorní Lhotka za rok 2016.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření za rok 2016 Integrovaného 
sociálního ústavu Komorní Lhotka s kladným výsledkem. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření s Fondem dlouhodobého majetku, 
Fondem oběžných aktivit, Fondem kulturních a sociálních potřeb, Rezervním fondem 
tvořeným ze zlepšeného výsledku hospodaření, Rezervním fondem, Fondem investic 
za rok 2016 Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka. 

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

 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku Obce Komorní Lhotka 
za rok 2016. 

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

 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 
včetně zprávy auditora bez výhrad. 

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

 

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost Základní školy T. G. Masaryka 
a Mateřské školy Komorní Lhotka, příspěvkové organizace o navýšení kapacity 
mateřské školy ze 40 dětí na 52 dětí s účinností od 1.9.2017 a kapacity výdejny stravy 
na 52 jídel.  

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

 



9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce č. 2/2017 mezi Obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a J. J., 
bytem Komorní Lhotka, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků ze 
strany obce panu J. J., 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 
podepsáním.  

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

 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost Slezské diakonie, Sarepta 
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 210 o finanční příspěvek Obce Komorní Lhotka ve 
výši 40.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním darovací smlouvy a 
jejím podepsáním. 

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

 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje pronájem prostor Kulturního domu za 
účelem prodeje a koupě dětského oblečení pro občany Komorní Lhotky a okolí 
s názvem Dětský bazárek, který se uskuteční v termínu od 09.00 hod. dne 10.9.2017 
do 18.00 hod. dne 12.9.2017. Akce bude pořádána ve spolupráci s Obcí Komorní 
Lhotka. Bude účtována paušální částkou 500,- Kč za celou akci. Pokud se nedodrží 
uvolnění Kulturního domu do 18,00 hod. dne 12.9.2017 bude účtováno 500,- Kč za 
každou započatou hodinu.   

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

 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje příspěvek na podporu Asociace 
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost, Barákova 23, 
Prostějov.     

 Usnesení č. 12/XXXVI/ZO/2017 bylo schváleno 

 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje koupi nově zaměřeného pozemku  
p. č. 2995/13, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 51 m2, majitel Ing. R. J., 
bytem Komorní Lhotka, za celkovou cenu 4.080,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu sepsáním kupní smlouvy a jejím podepsáním.  

 Usnesení č. 13/XXXVI/ZO/2017 bylo schváleno 

 

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr na opravu části místní 
komunikace od paní Ciahotné k panu Unuckovi a ukládá starostovi provést poptávku 
na zhotovitele.  

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

 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje podporu neziskové organizace 
Strom života, Msgr. Šrámka 1186/16, Nový Jičín, poskytující zdravotně – sociální 
služby mobilní (domácí) hospicové péče.  

 Usnesení č. 15/XXXVI/ZO/2017 bylo schváleno 

 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje poskytnutí bezúročné návratné 
půjčky ze sociálního fondu obce ve výši 10.000,- Kč paní K. Ch., bytem Střítež. 

 Usnesení č. 16/XXXVI/ZO/2017 bylo schváleno 

 
 

Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 


