
 

Výpis přijatých usnesení na XLI. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 18. 12. 2017 

 

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

 

 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
 Ing. Andreu Sztefkovou, Jiřího Šimíka a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. 
 Usnesení č. 2/XLI/ZO/2017 bylo schváleno 
 
 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení ve složení: 
Mgr. Tomáš Svoboda, Karel Poncza, Stanislav Čmiel. 

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

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

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

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje na základě návrhu rozpočet Obce 
Komorní Lhotka na rok 2018 ve výši: 

 
- Příjmy celkem                                                             22.512.700.- Kč 
- Změna stavu krat. prostř. na BÚ – pol. 8115             9.613.800,- Kč  
- Výdaje celkem                                                            32.126.500,- Kč 

 
 Rozpočet se schvaluje jako schodkový. 
 
 Na základě návrhu schvaluje rozpočet sociálního fondu Obce Komorní Lhotka na rok 
 2018 ve výši: 

- Zdroje                                                                              238.796,- Kč 
- Výdaje                                                                             238.796,- Kč 

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

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje odměny dle nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., ze dne 11.09.2017, o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků od 1.1.2018 – viz příloha. 

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

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka zmocňuje starostu obce p. Miloslava Hampla 
k provádění rozpočtového opatření ve vymezeném rozsahu, tedy po obdržení avíza  

 o přidělení dotace na volby provede rozpočtové opatření. 
 Usnesení č. 7/XLI/ZO/2017 bylo schváleno 
 
 
 



 
8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Smlouvu o možnosti provést 

stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) mezi Obec Komorní 
Lhotka, Komorní Lhotka 27 a D. A., bytem Horní Suchá, na stavbu na části pozemku 
p. č. 3028, v k.ú. Komorní Lhotka, dle projektové dokumentace „Novostavba 
rodinného domu na parc. č. 302, k. ú. Komorní Lhotka“, konkrétně k provedení 
zpevněných ploch a provedení přípojky objektu SO 03 Přípojka sdělovacího vedení a 
ukládá stavebnímu výboru tuto projednat a podat zprávu ZO.  

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

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje žádost ČSOP ZO Nový Jičín o 
dotaci na provoz záchranné stanice Bartošovice.       

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

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na zpracování projektové 
dokumentace vodovodního řádu k výstavbě RD v Obci Komorní Lhotka, k.ú. Komorní 
Lhotka byla oslovena firma Projekt 315, V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory.       
Usnesení č. 10/XLI/ZO/2017 bylo schváleno 
 
 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar ve výší 2.000,- Kč 
Českému svazu včelařů Hnojník na úhradu laboratorního vyšetření vzorku na mor 
včelího plodu. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním darovací smlouvy a jejím 
podepsáním.  

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

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje ceník úhrad za ubytování klientů 
v Domově pro osoby se zdravotním postižením s účinností od 1.1.2018.  

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

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí prodej pozemku p. č. 2161/11, 
trvalý travní porost o výměře 426 m2, pozemku p. č. 2161/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 18 m2, a nově zaměřeného pozemku p. č. 2161/36, trvalý travní 
porost, o výměře 19 m2, ukládá stavebnímu výboru danou věc projednat a navrhnout 
cenu na prodej pozemků.  

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

 
 
 

 

 

 

 
Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 

 

 
 


