
Výpis přijatých usnesení na XLIV. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 4. 4. 2018 

 

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

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
 Mgr. Tomáše Svobodu, Aleše Majera a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. 
 Usnesení č. 2/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

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

 MUDr. Dagmar Indráková. 
 Usnesení č. 3/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje jednorázovou finanční 
výpomoc ve zvlášť tíživé životní situaci pro manžela a děti zesnulé paní 
M. K. ve výši 50.000,- Kč a pověřuje finanční výbor zajištěním finančních 
prostředků v rozpočtu obce.  

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

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. II. 
Obce Komorní Lhotka.  

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

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu č. 10/2018 o 
financování mikroprojektu typu A CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0001168 
v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy Program 
Interreg V-A Česká republika - Polsko, mezi Region Beskydy, Náměstí 
svobody 6, Frýdek – Místek a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 
na realizaci mikroprojektu s názvem „Císařská cesta – jedna silnice, dva 
národy, spousta historie“. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu 
jejím podepsáním.  

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

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1 ke kupní 
smlouvě č. S 2018/17, mezi Obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a 
Lesy české republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
Hradec Králové, kdy původní znění čl. II. Kupní cena se mění na: 
Prodávající na základě této smlouvy prodává kupujícímu předmět koupě 
uvedený v čl. I. této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 28.072,- Kč, bez DPH (slovy: 
dvacetosmtisícsedmdesátdva korun českých). 

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

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje na základě žádosti 
Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka navýšení 



školného v Mateřské škole Komorní Lhotka na 200,- Kč na dítě a měsíc a 
ve školní družině Komorní Lhotka na 100,- Kč na dítě a měsíc a to od 
1.5.2018. 

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

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje 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. 9/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje návrh paní Dagmar 
Indrákové na poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 20.000,- Kč.   

          Usnesení č. 10/XLIV/ZO/2018 nebylo schváleno 
 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje poskytnutí technické  
výpomoci paní K. S. při stěhování fa Služby občanům s.r.o., kdy náklady 
s tímto spojené budou fakturované obci.   

          Usnesení č. 11/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje koupit do vlastnictví 
Obce Komorní Lhotka pozemky p. č. 532/1, ostatní plocha, o výměře 287 
m2, p. č. 532/2, ostatní plocha, o výměře 718 m2, p. č. 532/3, o výměře 165 
m2, 532/5, ostatní plocha, o výměře 633 m2, p. č. 531/2, ostatní plocha, o 
výměře 1639 m2, p. č. 2994/4, ostatní plocha o výměře 288 m2, p. č. 2994/5, 
ostatní plocha, o výměře 32 m2, p. č. 2994/9, ostatní plocha, o výměře 76 
m2, v k. ú. Komorní Lhotka, za celkovou cenu 383.800,- 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. 12/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odprodat části 
pozemků p. č. 463/17, trvalý travní porost, 510/2, trvalý travní porost, 
510/20, trvalý travní porost v k. ú. Komorní Lhotka, o celkové výměře 
12.793 m2, které jsou ve vlastnictví Obce Komorní Lhotka, dle 
geometrického plánu č.  1593-17/2018, schváleného KÚ Třinec, dne 
14.3.2018.  

 Usnesení č. 13/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene-služebnosti číslo IP-12-8019550 mezi povinnou Obec 
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a oprávněným ČEZ Distribuce a.s., 
Děčín, Děčín-Podmokly, Teplická 874/8, jejímž předmětem je umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na 
pozemku parc. č. 2995/5 v k. ú. Komorní Lhotka, Obec Komorní Lhotka za 
jednorázovou úplatu 1,000,- Kč. Zároveň ZO pověřuje starostu jejím 
podepsáním. 

          Usnesení č. 14/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 



 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje poskytnutí bezúročné 
půjčky ve výši 10.000,- Kč ze sociálního fondu obce Komorní Lhotka paní 
J. S., bytem Komorní Lhotka.  

 Usnesení č. 15/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje koupit do vlastnictví 
Obce Komorní Lhotka pozemek p. č. 2854/1, ostatní plocha, o výměře 587 
m2, v k. ú. Komorní Lhotka, za celkovou cenu 46.960,- Kč, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů. Na větší část tohoto pozemku se nachází 
místní komunikace se zpevněným povrchem vedoucí kolem ČOV. 

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. 16/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prodej nově zaměřených 
pozemků parc. č. 3103/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
169 m2, a pozemku parc. č. 1617/6, trvalý travní porost o výměře 9 m2, 
paní R. J., bytem Komorní Lhotka, za celkovou cenu 17.800,- 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. 17/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje poskytování darů 
z rozpočtu Obce Komorní Lhotka všem vyjmenovaným zapsaným 
spolkům se sídlem v Obci Komorní Lhotka: SDH, MS Komorní Lhotka - 
Hnojník, ZO ČZS, Spolek Klíč, SSK, PZKO, SRPŠ. Na základě podané 
žádosti jim bude z rozpočtu obce vyplacen dar ve výši 10.000,- Kč na 
jejich činnost. Příjem žádostí bude do 30. dubna 2018. 

 Usnesení č. 18/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje přistoupení obce 
Komorní Lhotka do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 
84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a 
ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu 
s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to 
ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce. 

 Usnesení č. 19/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o dílo č. 
KLH18_SOD mezi Obcí Komorní Lhotka a firmou DIGIS s.r.o., Výstavní 
292/13, Ostrava, kdy služby budou sjednané za částku 25.047,- Kč a 
pověřuje starostu jejím podepsáním.    

 Usnesení č. 20/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 



21. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje žádost o podporu 
v roce 2018 Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 příspěvkem ve výši 
7.500,- Kč na provoz Linky bezpečí.    

 Usnesení č. 21/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

22. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zrušení usnesení č. 
8/XLII/ZO/2018, ze dne 30.1. 2018, ve věci smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu provést stavbu 
č. IV-8014288/02 “Komorní Lhotka, Alexandrovicz, NNv + NNk“, mezi Obcí 
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a společností ČEZ Distribuce a.s., 
Teplická 874/8, Děčín, na stavbu distribuční soustavy zemního 
kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 3028, ve vlastnictví 
Obce Komorní Lhotka. 

 Usnesení č. 22/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

23. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-8014288/02, mezi Obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 
27 a  společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, jejímž 
předmětem  bude umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení 
distribuční  soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, na 
pozemku p.  č. 3028, v k. ú. Komorní Lhotka, za jednorázový poplatek 
8.000.- Kč.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

 Usnesení č. 23/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

24. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje poskytnutí návratné 
finanční výpomoci Sdružení obcí povodí Stonávky ve výši 175.000,- Kč na 
realizaci projektu „Rovnováha Projekt Arting 2017“ reg. číslo 
 CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0001170 na podkladě projektu schváleného 
 Euroregionem Beskydy z programu Interreg V-A Česká republika – 
 Polsko. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy o 
 poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Obcí Komorní Lhotka, 
 Komorní Lhotka 27 a Sdružením obcí povodí Stonávky, Třanovice 250.  

 Usnesení č. 24/XLIV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 

 
 


