
Výpis přijatých usnesení na XLV. zasedání Zastupitelstva obce 

Komorní Lhotka konaného dne 9. 5. 2018 

 

 

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

 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na 
usnesení ve složení: Petr Santarius, Aleš Majer, Stanislav Čmiel. 

  Usnesení č. 3/XLV/ZO/2018 bylo schváleno 

 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prodej pozemků parc. č. 
463/2, díl „b“, ostatní plocha, o výměře 75 m2, parc. č. 463/17, díl „d“, 
trvalý travní porost o výměře 4824 m2, parc. č. 510/2, díl „g“, trvalý travní 
porost o výměře 7466 m2, parc. č. 510/20, díl „h“, trvalý travní porost o 
výměře 428 m2 panu P. P., bytem Komorní Lhotka, za cenu 30,- Kč/ m2, 
kdy celková cena činí 383.790,- Kč. 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. 4/XLV/ZO/2018 bylo schváleno 

 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje, že zásady pro zadávání 
zakázek malého rozsahu Obce Komorní Lhotka zůstanou ve znění jako 
dosud. 

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

 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje řešení parkování na 
náměstí v Komorní Lhotce. Zároveň bere na vědomí, že dodavatelem 
uvedeného značení jak svislého tak i vodorovného bude Rostislav 
Krótki, Borovského 671/36, Karviná – Ráj, za celkovou cenu 17.292,- Kč 
bez DPH.   

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

 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na zakázku 
malého rozsahu „Čištění a monitoring stávající kanalizace“, byla 
vybrána firma Monitoring a čištění potrubí s.r.o., Hladnovská 1255/23, 
Ostrava, za nabídkovou cenu ve výši 196.650,- Kč bez DPH. 

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

 



8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na zakázku 
malého rozsahu „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Komorní Lhotka“ 
byla vybrána firma Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec za 
nabídkovou cenu 43.944,20 Kč bez DPH na etapu od pošty na rynek a 
cenu 267.873,50 Kč bez DPH na etapu od modlitebny k Siudovi.  

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

 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje napojení dvou světel 

vedoucích k rodinnému domu čp. xx na síť VO. 
  Usnesení č. 9/XLV/ZO/2018 bylo schváleno 

 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na zakázku                                                
       malého rozsahu „Založení trávníku v areálu za KD“, kdy byla vybrána              
 firma Lukáš Dorda, Zahradní návrhy, realizace a údržba, Ropice 283,  
       za nabídkovou cenu ve výši 32.034,15 Kč včetně DPH. 

  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na zakázku 
  malého rozsahu „Založení trávníku ve sportovní části areálu za KD“,  
  byla vybrána firma Lukáš Dorda, Zahradní návrhy, realizace a údržba, 
  Ropice 283, za nabídkovou cenu ve výši 64.076,76 Kč včetně DPH. 
  Usnesení č. 10/XLV/ZO/2018 bylo schváleno 

 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o dílo mezi    
Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Z+M Partner, spol. s r.o., 
Valchařská 3261/4, Ostrava jejímž předmětem je zpracování úvodní 
analýzy, provedení konzultací souvisejících s Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů – GDPR, zpracování dokumentace k ochraně 
osobních údajů, zajištění proškolení zaměstnanců. Cena tohoto díla je 
14.750,- Kč včetně DPH. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
jejím podepsáním. 

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

 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o poskytnutí    
konzultačních služeb při ochraně osobních údajů mezi Obec Komorní 
Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/4, 
Ostrava, jejímž předmětem je poskytnutí konzultačních služeb 
v souvislosti s ochranou osobních údajů, zajištění Pověřence pro 
ochranu osobních údajů a provádění dohledu a odborné péče.  Odměna 
za poskytnuté služby bude měsíčním paušálem ve výši 250,- Kč včetně 
DPH. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 Usnesení č. 12/XLV/ZO/2018 bylo schváleno 

 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka v působnosti valné hromady                   
obchodní společnosti Služby občanům, s.r.o. schvaluje účetní závěrku 
společnosti k 31.12.2017 s výsledkem - 44.131,22 Kč. 

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

 

 

 

 



14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje žádost paní P. Z., 
bytem Komorní Lhotka, na finanční příspěvek ve výši 22.277,11 Kč.  
 Usnesení č. 14/XLV/ZO/2018 bylo schváleno 

 

15.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost paní P. Z., bytem      
  Komorní Lhotka, o umístění klimatizace do objektu obecních   
  unimobuněk. Zároveň pověřuje stavební výbor dojednáním detailů a 
  finanční výbor provést rozpočtové opatření.  

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

16.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. III.   
 Obce Komorní Lhotka.  

 Usnesení č. 16/XLV/ZO/2018 bylo schváleno 
 

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na zakázku   
 malého rozsahu „Koupě služebního vozidla “, bude provedena nová 
 poptávka a to na větší vozidlo. Vozidlo, na které byla poptávka 
 provedena je pro dané účely nevyhovující. 

 Usnesení č. 17/XLV/ZO/2018 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 

 
 
 

 

 

 

 
   

 

 
 


