
 

 

Výpis přijatých usnesení na XXXIX. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 18. 9. 2017 

 

 

 

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

 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
 MUDr. Dagmar Indrákovou, Ing. Halinu Zientkovou a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. 

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

 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení ve sloţení: 
Aleš Majer, Stanislav Čmiel, Jiří Šimík. 
Usnesení č. 3/XXXIX/ZO/2017 bylo schváleno 
 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. IV Obce 
Komorní Lhotka.  

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

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě 
mezi Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec a Obec Komorní Lhotka, Komorní 
Lhotka 27 ve věci řešení přestupků. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
jeho podepsáním. 

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

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. IV-12-8012678/VB3, Komorní Lhotka, Schneiderová, 2RD KNN mezi Obec Komorní 
Lhotka, Komorní Lhotka 27, a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV-
Podmokly, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč. Zároveň pověřuje starostu 
podepsáním smlouvy. 

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

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – sluţebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EI-12-
8005087/VB/13, Komorní Lhotka, Poruby DTS, VNK, NNk mezi Obec Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka 27, a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV-
Podmokly, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč. Zároveň pověřuje starostu 
podepsáním smlouvy. 

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

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finální dokument „Místní akční plán 
Třinec“ včetně příloh, který byl projednán a schválen Řídícím výborem na svém 
zasedání dne 1.9.2017 v rámci realizace dotačního projektu „Místní akční plán ORP 
Třinec“.  

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



9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o dílo č. FM/282/17/TSÚ – Pi 
mezi Obcí Komorní Lhotka a Správou silnic Moravskoslezského kraje, středisko 
Frýdek - Místek, Horymírova 2287, Frýdek – Místek a pověřuje starostu jejím 
podepsáním. 

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

10.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje bezúplatný pronájem víceúčelové 
haly v Komorní Lhotce pro TJ Sokol Hnojník z.s., Hnojník 283 v rámci  volejbalového 
krouţku pro děti z Komorní Lhotky a to kaţdou středu od 16:30 do 18:00 hodin. 

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

11.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí výpověď smlouvy č. 36 
uzavřené mezi  Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Jan Ondračka, Sedliště 
114 o odchytu a ustájení toulavých a opuštěných psů v útulku z důvodu ukončení 
činnosti ke dni 31.10.2017. 
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o odchytu a ustájení 
toulavých a opuštěných psů v útulku mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 
a Jana Kuchařová, Frýdecká 1231, Šenov s účinností od 1.11.2017. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 
Usnesení č. 11/XXXIX/ZO/2017 bylo schváleno 
 
 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dar Římskokatolické farnosti Hnojník, 
ve výši 20.000,- Kč na údrţbu kostela Boţského Srdce Páně v Komorní Lhotce. Tato 
částka byla zahrnuta do rozpočtu obce. Zároveň pověřuje starostu sepsáním 
darovací smlouvy a jejím podepsáním.  

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

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zapojení Obce Komorní Lhotka do 
projektu „Beskydská e-trasa“. Zároveň Zastupitelstvo obce schvaluje vlastní vklad 
ve výši 10.425,- Kč. 

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

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zapojení Obce Komorní Lhotka do 
projektu „Ţivot psaný tradicí“. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje vlastní vklad ve 
výši 5.910,- Kč. 

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

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zapojení Obce Komorní Lhotka do 
projektu „Předcházení vzniku biologického odpadu v obcích Sdruţení obcí povodí 
Stonávky“. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje vlastní vklad do tohoto projektu ve 
výši 147.300,- Kč. 

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

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje koupi pozemku p. č. 2116/1, ostatní 
plocha, neplodná půda o výměře 160 m2, a pozemku p. č. 2118/3, ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 248 m2, majitel pan P. K., bytem Komorní Lhotka, za 
celkovou nabídkovou cenu 40.800,- Kč. Pozemky se nachází pod stávající místní 
komunikací poblíţ stáje JLB. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním kupní 
smlouvy a jejím podepsáním. 

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

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje koupi pozemku p. č. st. 370/2, 
zastavěná plocha nádvoří o výměře 469 m2, a pozemku p. č. 207/5, ostatní plocha, 



neplodná půda o výměře 671 m2, majitel paní E. M. a pan J. M., oba bytem 
Albrechtice. Pozemky se nachází pod zemědělskou stavbou (hangár) ve vlastnictví 
obce Komorní Lhotka a kolem této stavby, za celkovou nabídkovou cenu 91.200,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy a jejím podepsáním. 

 Usnesení č. 17/XXXIX/ZO/2017 bylo schváleno 
 

18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odprodat část pozemku p. č. 
3028 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Komorní Lhotka, ve vlastnictví Obce 
Komorní Lhotka, dle přiloţeného náčrtku. Celková výměra prodávané části pozemku 
bude upřesněna po zpracování geometrického plánu. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu dále v této věci jednat. 

 Usnesení č. 18/XXXIX/ZO/2017 bylo schváleno 
 
   

19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
25.7.2017 mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a W8 s.r.o., Chopinova 
5786/1, Přívoz, Ostrava na provedení díla – stavby „Oprava chodníků na hřbitově 
v Komorní Lhotce“. V dodatku je upraven objem předmětu díla a celková cena se 
sniţuje o 88 978,56 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jeho podepsáním.    

 Usnesení č. 19/XXXIX/ZO/2017 bylo schváleno 
 

20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje, aby byly všechny smlouvy 
zveřejňovány na elektronické úřední desce, ale pouze ty u kterých to ukládá zákon.    

 Usnesení č. 20/XXXIX/ZO/2017 bylo schváleno 
 

 
 
  

 
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 


