
Výpis přijatých usnesení na XLIII. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 28. 2. 2018 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program XLIII. zasedání. 
Usnesení č. 1/XLIII/ZO/2018 bylo schváleno 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
 MUDr. Dagmar Indrákovou, Ing. Halinu Zientkovou a zapisovatelem  
 Hanu Fujtíkovou. 
 Usnesení č. 2/XLIII/ZO/2018 bylo schváleno 
 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh  
 na usnesení ve složení: Mgr. Tomáš Svoboda, Aleš Majer, Petr Santarius. 
 Usnesení č. 3/XLIII/ZO/2018 bylo schváleno 
 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje petici za spravedlivé 
odměny členů volebních komisí, kde za petiční výbor a petenty vyzývá 
Patrik Koranda zastupitele obcí a měst České republiky k doplacení 
odměn členů okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu. 
Navrhovaná částka je 500,- Kč všem členům okrskových volebních 
komisí, kteří pracovali v obou kolech prezidentské volby a kteří nebyli 
zapisovateli nebo předsedy OVK, 1600,- Kč za druhé kolo voleb všem 
členům OVK, kteří pracovali v obou kolech prezidentské volby.   

 Usnesení č. 4/XLIII/ZO/2018 bylo schváleno 
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje žádost majitelů 
nemovitosti nacházejících se podél účelové komunikace na pozemku 
parc. č. 1614/15 v k. ú. Komorní Lhotka. Zastupitelstvo obce schvaluje 
případné poskytnutí materiálu na opravu komunikace, samotná oprava 
bude provedena na vlastní náklady žadatelů. 

 Usnesení č. 5/XLIII/ZO/2018 bylo schváleno 
 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje prodej pozemku parc. 
č. 3158/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 188 m2, paní H. 
M., bytem Komorní Lhotka.  

 Usnesení č. 6/XLIII/ZO/2018 bylo schváleno 
 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prodej pozemku parc. č. 
3158/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 188 m2, paní D. V., 
bytem Komorní Lhotka, za celkovou cenu 18.800,- Kč, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů. Náklady spojené se sepsáním kupní 
smlouvy a vkladem na katastr si hradí kupující. Zároveň ZO pověřuje 
starostu sepsáním kupní smlouvy a jejím podepsáním. 

 Usnesení č. 7/XLIII/ZO/2018 bylo schváleno 
 



8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost o poskytnutí 
příspěvku na bydlení paní K. S., bytem Komorní Lhotka, ve výši 40.000,- 
Kč/rok, což je rozdíl mezi nájmem v současném bytě a nájmem v bytě 
novém.   

           Usnesení č. 8/XLIII/ZO/2018 bylo schváleno 
 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí novou cenovou 
nabídku firmy C2pecap s.r.o., Mariánské náměstí 14, Jablunkov, na 
zpracování projektové dokumentace komunikace v Obci Komorní 
Lhotka, kdy vzhledem k novému rozdělení parcel je nyní jednodušší 
zpracovat novou podobu dokumentace sloučené DUR + DSP. Nová 
cenová nabídka je v celkové výši 59.660,- Kč, což je o 14.340,- Kč méně 
než v nabídce původní.  

           Usnesení č. 9/XLIII/ZO/2018 bylo schváleno 
 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na zakázku 
malého rozsahu „Komorní Lhotka – oprava chodníku u pošty“ byla 
vybrána firma Helsinki group, s.r.o., Třanovice 279, za nabídkovou cenu 
663.175,50 Kč, včetně DPH. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu podepsáním smlouvy o dílo.  

           Usnesení č. 10/XLIII/ZO/2018 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 

 
 



 


