
 

 

Výpis přijatých usnesení na XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 24. 7. 2017 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program XXXVIII. zasedání. 
 Usnesení č. 1/XXXVIII/ZO/2017 bylo schváleno 

 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
 MUDr. Dagmar Indrákovou, Petra Santariuse a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. 

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

 

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

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

 

4. 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 „ Oprava chodníku na hřbitově 
v Komorní Lhotce.“  

 Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dle doporučení hodnotící komise 
 dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Oprava chodníku na hřbitově 
 v Komorní Lhotce“ a to firmu W8, s.r.o., Chopinova 576/1, Ostrava – Přívoz, za 
 nabídkovou cenu 1.688.933,73 Kč, včetně DPH a pověřuje starostu podepsáním 
 smlouvy.  
           Usnesení č. 4/XXXVIII/ZO/2017 bylo schváleno 
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu mezi budoucím povinným Obec 
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a budoucím oprávněným OlzaDent, s.r.o., Dr. 
Slámy 290/1, Český Těšín, kdy budoucí oprávněný má na pozemku p. č. 3156 v k. ú. 
Komorní Lhotka právo umístit, provést a provozovat na dotčeném pozemku stavbu 
přípojky vody a přípojky plynu za jednorázovou úplatu ve výši 700,- Kč. Zároveň 
zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím podepsáním. 

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

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce 
Komorní Lhotka č. 1/2017 o omezení hlučnosti včetně zapracovaného návrhu p. 
Čmiela na doplnění církevních svátků, jmenovitě Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
Štědrý den, 1. a 2. svátek vánoční. 

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

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce 
Komorní Lhotka č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství v Obci Komorní Lhotka a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.   

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



 
8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje výpověď smlouvy o podmínkách 

poskytování právní pomoci ze dne 9.2.2016 mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní 
Lhotka 27 a Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS, s.r.o., Havlíčkova 190/12, 
Český Těšín, včetně dodatků.   

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

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Rámcovou smlouvu o poskytování 
právních služeb mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Mgr. Jan Skotnica, 
Hlavní třída 15, Frýdek – Místek. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím 
podepsáním.  

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

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí dodatek č. 2 k veřejnoprávní 
smlouvě mezi Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec a Obec Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka 27 ve věci řešení přestupků. 

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

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr opravy účelové komunikace na 
pozemku p. č. 3023 od Filipcové ke Křehulové a ukládá starostovi provést nacenění 
opravy, případně poptávku na zhotovitele.   

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

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr na opravu zákresu pozemků 
v části obce Střelnice u rozestavěného rekreačního střediska Dolu 1. Máj, a uvedení 
do souladu mapového podkladu se skutečným stavem v terénu.      

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

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 
Ostrava a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 v rámci vyhlášeného dotačního 
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“ na 
realizaci projektu „Obnova hřbitovních chodníků“. Zároveň zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu jejím podepsáním. 

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

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí návrh zastupitele p. Karla 
Poncze na zveřejňování veškerých smluv. Bude proveden právní rozbor a poté věc 
předložena ke schválení. 

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

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje, aby byly při zakázkách malého 
rozsahu všechny výzvy k předložení cenové nabídky při zakázkách od 800.000,- Kč 
do 6.000.000,- Kč umisťovány na stránkách obce. 

           Usnesení č. 15/XXXVIII/ZO/2017 nebylo schváleno 
 
 
 

 

 
Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 

 


