
 

Výpis přijatých usnesení na XL. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 13. 11. 2017 

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

 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
 Aleše Majera, Stanislava Čmiela a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. 
 Usnesení č. 2/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení ve sloţení: 
MUDr. Dagmar Indráková, Mgr. Tomáš Svoboda, Karel Poncza. 

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

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. V  
 Obce Komorní Lhotka.  
 Usnesení č. 4/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje kupní smlouvu č. 613/14 mezi Lesy 
České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové a Obec Komorní 
Lhotka, Komorní Lhotka 27, na koupi pozemku p. č. 1655/19, v k. ú. Komorní Lhotka 
za stanovenou celkovou cenu 15.000,- Kč, včetně DPH. Zároveň zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu jejím podepsáním. 

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

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dar Církvi adventistů sedmého dne, 
Komorní Lhotka čp. p. 202, ve výši 10.000,- Kč na pořízení informační nástěnky. Tato 
částka byla zahrnuta do rozpočtu obce. Zároveň pověřuje starostu sepsáním 
darovací smlouvy a jejím podepsáním.  

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

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
sluţebnosti mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a ČEZ Distribuce a.s., 
Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, jejímţ předmětem je zřízení, umístění a 
provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, 
na pozemku p. č. 3028, v k. ú. Komorní Lhotka, který je ve vlastnictví Obce Komorní 
Lhotka za jednorázovou úplatu 1.210,- Kč, včetně DPH. Zastupitelstvo obce zároveň 
pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

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

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí ţádost p. L. B., bytem Komorní 
Lhotka, na odkoupení pozemků p. č. 2161/11, trvalý travní porost, o výměře 426 m2, p. 
č. 2161/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2, a část pozemku p. č. 
2161/29, trvalý travní porost, kdy výměra bude zjištěna po geometrickém odměření, 
vše v k. ú. Komorní Lhotka, kdy tyto pozemky jsou ve vlastnictví Obce Komorní 
Lhotka. 

 Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odprodat pozemky p. č. 
 2161/11, trvalý travní porost, o výměře 426 m2, p. č. 2161/16, ostatní plocha, ostatní 
 komunikace, o výměře 18 m2, a část pozemku p. č. 2161/29, trvalý travní porost, kdy 
 výměra bude zjištěna po geometrickém odměření, které si zajistí kupující, vše v k. ú. 
 Komorní Lhotka, kdy tyto pozemky jsou ve vlastnictví Obce Komorní Lhotka. 
 Usnesení č. 8/XL/ZO/2017 bylo schváleno 



9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí ţádost ředitelky ZŠ o navýšení 
prostor pro potřeby ZŠ Komorní Lhotka. Zastupitelstvo ukládá stavebnímu výboru 
danou věc posoudit a předloţit návrh řešení.  

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

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtový výhled Obce Komorní 
Lhotka na období 2019 - 2021.  

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

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí ţádost o dotaci pro Klub 
českých turistů, odbor Beskydy, chata Prašivá, Vyšní Lhoty 200 ve výši 15.000,- Kč, 
která bude pouţita na realizaci stavby nových veřejných ekologických WC a nové 
elektrické přípojky pro studnu zásobující vodou chatu Prašivá. Bude zařazeno do 
jednání ZO začátkem roku 2018.  

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

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zrušení 
věcného břemene mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, Lesy České 
republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, p. D. K., Šenov, SJM p. J. 
Š. a p. M. Š., bytem Komorní Lhotka, na prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1617/3 o 
výměře 437 m2, 1617/5 o výměře 182 m2, 3103/2 o výměře 92 m2 a 3103/3 o výměře 8 
m2 a p.č. 3104/2 o výměře 132 m2, vše v k.ú. Komorní Lhotka za celkovou částku 
33.967,12 Kč. Dále dohodu o bezplatném zrušení věcného břemene na nově 
vzniklých pozemcích p.č. 3103/2 a 3103/3 mezi Obcí Komorní Lhotka, p. D. K., p. J. Š. 
a p. M. Š. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

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

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi 
Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a p. K. V., bytem Komorní Lhotka, jejímţ 
předmětem je stavba vodovodní přípojky. Stavba bude provedena protlakem pod 
místní komunikací. Sluţebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou 
úplatu ve výši 1.000,- Kč. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy.  

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

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje příkazní smlouvu č. 2017/13/014/Ra, 
mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Město Třinec, Jablunkovská 160, -
Třinec, jejímţ předmětem je obstarat zpracování výpočtů platů, odměn funkcionářů a 
sloţek platů zaměstnanců a funkcionářů obce v souladu s aktuálně platnými 
předpisy. 

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

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení sluţebnosti ze dne 8.12.2016 mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 
a p. A.  M. a p. O. M., bytem Komorní Lhotka. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje 
starostu podepsáním smlouvy.  

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

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o zřízení sluţebnosti 
inţenýrských sítí mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a p. A. M., bytem 
Komorní Lhotka na kanalizační přípojku k rodinnému domu. Sluţebnost se zřizuje za 
úplatu ve výši 500,- Kč. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy.  

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



17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje navýšení ceny obědů od 1.1.2018 
dětem MŠ a ţákům ZŠ o 1,- Kč a zaměstnancům o 2,- Kč. 

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

18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje ţádost Spolku pro obnovu 
Faunaparku ve Frýdku – Místku, Horymírova 369, Frýdek Místek o finanční podporu 
na opravu zooparku.   

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

19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dar ve výši 4.000,- Kč Charitě Český 
Těšín na provozní náklady spojené s poskytováním sociálních sluţeb. Rovněţ ZO 
neschvaluje spoluúčast obce na zajištění financování sociálních sluţeb.  

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

20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí ţádost p. R. Ţ., majitele chaty 
v Komorní Lhotce na změnu délky platnosti „Povolenky pro vjezd motorového 
vozidla do zakázaného prostoru“. Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu délky 
platnosti „Povolenky pro vjezd motorového vozidla do zakázaného prostoru“. 

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

21. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD 
2017/71/N327,328/S32476, mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a 
Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, Frýdek - Místek ve věci opravy místní 
komunikace U Jochima, kdy z důvodu méně prácí došlo ke sníţení smluvní ceny díla 
o 89.861,28 Kč, včetně DPH. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu 
podepsáním smlouvy.  

 Usnesení č. 21/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 

22. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zakoupení dopravního automobilu pro 
výjezdovou jednotku SDH Obce Komorní Lhotka.  

 Usnesení č. 22/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 

23. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Plány inventarizací 2017 a sloţení 
inventarizačních komisí dle předloţeného plánu. 

 Usnesení č. 23/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 

24. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí ţádost p. R. S., bytem Komorní 
Lhotka o pronájem nebytových prostor v objektu budovy Obecního úřadu 
(Kulturního domu) v Komorní Lhotce. 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje záměr pronajmout nebytové 
prostory v budově KD na pozemku p. č. st. 21 v k. ú. Komorní Lhotka. 

 Usnesení č. 24/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 

25. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odprodat nově zaměřený 
pozemek, p. č. 3108/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 489 m2, dle 
geometrického plánu č. 102/2017, ve vlastnictví Obce Komorní Lhotka za účelem 
narovnání vlastnických vztahů.   

 Usnesení č. 25/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 



26. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje koupi nově zaměřených pozemků  
 p. č. 399/5, travní porost o výměře 382 m2 a p. č. 430/5, ostatní plocha, ostatní 
 komunikace o výměře 251 m2, majitelů p. K. W., bytem Komorní Lhotka a p. G. S., 
 bytem Komorní Lhotka,  za cenu 100,-  Kč/m2, celková cena pozemků je 63.300,-  Kč. 
 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy a jejím 
 podepsáním.  
 Usnesení č. 26/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 

27. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prodej pozemku p. č. 3028/6, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 251 m2, p. R. S. a p. G. S., bytem Komorní 
Lhotka, za dohodnutou cenu 100,- Kč/m2, za účelem narovnání vlastnických vztahů. 
Celková cena pozemku je 25.100,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
sepsáním kupní smlouvy a jejím podepsáním.  

 Usnesení č. 27/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 

28. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje cenu za zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení na projekt „Úprava návsi v Komorní Lhotce za 
nabídkovou cenu 95.000,- Kč. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu 
sepsáním a podepsáním objednávky na zpracování PD.  

 Usnesení č. 28/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 

29. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí ţádost p. J. Z., bytem Ostrava, 
na odkoupení části pozemku p. č. 3102, ostatní plocha, ostatní komunikace, kdy 
výměra bude zjištěna po geometrickém odměření, vše v k. ú. Komorní Lhotka, kdy 
tyto pozemky jsou ve vlastnictví Obce Komorní Lhotka. 

 Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odprodat část pozemku p. č. 
 3102, ostatní plocha, ostatní komunikace, kdy výměra bude zjištěna po 
 geometrickém odměření, které si zajistí kupující, vše v k. ú. Komorní Lhotka, kdy 
 tento pozemek je ve vlastnictví Obce Komorní Lhotka. 
 Usnesení č. 29/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 

30. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí návrh České pošty s.p. na 
zřízení Pošta partner, kdy by obec převzala poštu v Komorní Lhotce.  

 Usnesení č. 30/XL/ZO/2017 bylo schváleno 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 

 


