
Výpis přijatých usnesení na XLVI. zasedání Zastupitelstva obce 

Komorní Lhotka konaného dne 27. 6. 2018 

 

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

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
  Petra Santariuse, Stanislava Čmiela a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. 
  Usnesení č. 2/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 

 
 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na 
usnesení ve složení: Ing. Andrea Sztefková, Karel Poncza a Jiří Šimík. 

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

 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku Základní 
školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka za rok 2017.  

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření za rok 2017 
  Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka 
 s kladným výsledkem. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření s Fondem odměn, 
 Fondem kulturních a sociálních potřeb, Rezervním fondem tvořeným ze 
 zlepšeného výsledku hospodaření, Rezervním fondem z ostatních titulů, 
 Fondem reprodukce majetku za rok 2017 Základní školy T. G. Masaryka a 
 Mateřské školy Komorní Lhotka. 
 Usnesení č. 4/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku 
Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka za rok 2017.  

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření za rok 2017 
  Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka. 
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření s Fondem 
 dlouhodobého majetku, Fondem oběžných aktivit, Fondem kulturních a 
 sociálních potřeb, Rezervním fondem tvořeným ze zlepšeného výsledku 
 hospodaření, Rezervním fondem, Fondem investic za rok 2017 
 Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka. 
 Usnesení č. 5/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 
 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku Obce 
Komorní Lhotka za rok 2017. 

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

 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje závěrečný účet obce za 
rok 2017, včetně zprávy auditora bez výhrad. 

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



8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje počet členů 
zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022 v počtu 11. 

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

 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi: Moravskoslezský kraj, 
28. října 117, Ostrava a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 
v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje 
Moravskoslezského kraje 2018“ na realizaci projektu „Oprava chodníku 
u pošty“. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu jejím 
podepsáním.  

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

 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o poskytnutí 

 dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi: Moravskoslezský kraj, 

 28. října 117, Ostrava a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 

 v rámci vyhlášeného dotačního programu na pořízení nového 

 dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru 

 dobrovolných hasičů Obce Komorní Lhotka. Zastupitelstvo obce zároveň 

 pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 Usnesení č. 10/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 

 

11.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost  Integrovaného 
 sociálního ústavu Komorní Lhotka a poskytne ručení do max. výše 
 úvěru 10 000 000,- Kč na půjčku pro investiční záměr ISÚ Komorní 
 Lhotka na projekt „Nástavba s přístavbou k objektu  Integrovaného 
 sociálního ústavu (ISÚ) čp. 184 – vznik volnočasových a sociálně 
 terapeutických dílen“ a „Rozšíření kapacity ISÚ“. V případě 
 neschválení investičního úvěru pak o úvěr požádá Obec Komorní Lhotka 
 s tím, že jeho čerpání a splácení bude prováděno výhradně ISÚ Komorní 
 Lhotka. Ručení nebo žádost bude do maximální výše 10 mil. korun. 
 Usnesení č. 11/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 
 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Závěrečný účet a          
 výsledek hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky, včetně Zprávy o 
 přezkumu hospodaření za rok 2017 bez výhrad.  

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

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Výroční zprávu o 
 činnosti a hospodaření společnosti STONAX o.p.s. v roce 2017 bez 
 výhrad. 
 Usnesení č. 13/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 
 

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o zpracování 
 osobních údajů mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Město 
 Třinec, Jablunkovská 160, Třinec na základě činností, které město Třinec 
 provádí pro Obec Komorní Lhotka. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje 
 starostu jejím podepsáním. 

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



 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje poskytnutí finančního  
 příspěvku Farnímu sboru Slezské církve evangelické v Komorní Lhotce 
 na letní tábor pro děti ve výši 10.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje 
 Finanční výbor, aby v rozpočtu obce zajistil finanční prostředky, zároveň 
 pověřuje starostu sepsáním a podepsáním smlouvy. 

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

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě 
 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 29.7.2016 mezi Obec 
 Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a paní P. Z., Komorní  Lhotka, 
 jejímž předmětem je pronájem částí unimobuněk na pozemku  p.č. 28/2. 
 Ve smlouvě se mění článek V – Nájemné za užívání pronajatých 
 prostor se nahrazuje tímto zněním: Výše ročního nájemného činí částku 
 ve výši 12.000,- Kč a to s účinností od 1.7.2018. Nad rámec této ceny 
 nájmu bude nájemce hradit ostatní náklady na vytápění plynem, 
 spotřebu elektrické energie, spotřebu vody bez septiku a odvoz 
 odpadků.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním smlouvy a 
 jejím podepsáním. 

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

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost pana T. J. a 

 pana V. S. o udělení výjimky z vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu. 

 Ukládá starostovi informovat žadatele o nemožnosti udělení  výjimky.   

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

 

18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje smlouvu o poskytnutí 
 finančního daru mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a 
 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z,s., klub 
 „Radost“ Barákova 23, 796 01 Prostějov. 

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

19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na zakázku 
 malého rozsahu “ Stavební úpravy ZŠ Komorní Lhotka“ byla vybrána 
 firma W8, s.r.o., Chopinova 576/1, Ostrava – Přívoz, ze celkovou cenu 
 1 478 099,07 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje 
 starostu sepsáním smlouvy o dílo a jejím podepsáním. 

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

20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje provedení montáže 
 klimatizace v budově Obecního úřadu za celkovou cenu 228 664,-Kč. 
 Dále bere na vědomí, že montáž provede firma RP Klima elektro TECH 
 s.r.o., Frýdecká 2037/78, Český Těšín. 
 Usnesení č. 20/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 
 

21. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr podání žádosti o 
 dotaci na výstavbu nové Mateřské školy. 

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



22. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Ceník za poskytnutou 
 službu – dovoz, donáška oběda, ve výši 20,- Kč/den/oběd s platností od 
 1. července 2018. 

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

23. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na zakázku 
 malého rozsahu „Koupě služebního vozidla “, byla vybrána firma CMN 
 s.r.o., Grmelova 2008/78, Ostrava Mariánské Hory, která dodá vozidlo zn. 
 Dacia Dokker 1,6 SCe, za celkovou cenu 266 800,- Kč. Zastupitelstvo 
 obce zároveň pověřuje starostu sepsáním a podepsáním kupní smlouvy.  

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

24. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na zakázku 
 malého rozsahu “Provizorní most u Wojnara čp. 72 v Komorní Lhotce“ 
 byla vybrána firma W8, s.r.o., Chopinova 576/1, Ostrava – Přívoz, za 
 celkovou cenu 660 317,93 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce zároveň 
 pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo a jejím podepsáním. 

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

 

25. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje nabytí pozemků 

 pozemková parcela 63/1, ostatní plocha a pozemková parcela 2985/1, 

 ostatní plocha, oba katastrální území Komorní Lhotka, Obec Komorní 

 Lhotka, z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Úřad pro 

 zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Komorní 

 Lhotka. 

 Usnesení č. 25/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 

 

26. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o poskytování 
 služeb nebo prací mezi Česká republika – Hasičský záchranný sbor 
 Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava – Zábřeh a Obec 
 Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, jejímž předmětem je bezúplatné 
 provádění zkoušek a odborných kontrol technických prostředků za 
 účelem ověření jejich provozuschopnosti, plnění tlakových láhví, 
 provádění servisní činnosti technických prostředků.  Zastupitelstvo obce 
 zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 Usnesení č. 26/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 

  

27. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou 
 vyhlášku č. 3/2018, kterou se zrušuje OZV č. 1/2001, kterou se vyhlašuje 
 závazná část „Územního plánu obce, Regulačního plánu Komorní 
 Lhotka“, OZV č. 4/2004, kterou se mění OZV č. 1/2001 „Závazná část 
 Územního plánu obce, Regulačního plánu Komorní Lhotka, OZV č. 
 2/2006, kterou se mění OZV č. 1/2001 „Závazná část Územního plánu 
 obce, Regulačního plánu Komorní Lhotka, ve znění OZV č. 4/2004. 
 Usnesení č. 27/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 

 

28. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě 
 o dílo ze dne 10.5.2018 mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a 
 Helsinki Group s.r.o., Třanovice 279, kterým se smluvní strany dohodly 



 na méně a vícepracích a konečné ceně za dílo provedené v rozsahu této 
 smlouvy, kdy celková cena je stanovena na 643 215,70 Kč, což je o 
 19 959,80 Kč nižší oproti ceně ve smlouvě o dílo. Zastupitelstvo obce 
 zároveň pověřuje starostu jeho podepsáním. 

 Usnesení č. 28/XLVI/ZO/2018bylo schváleno 
 

29. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí použití částky 
 200 000,- Kč z rezervního fondu na vybavení školní družiny.    

 Usnesení č. 29/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 
 

30. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě 
 o poskytnutí konzultačních služeb při ochraně osobních údajů mezi 
 Obce Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Z+M Partner, s.r.o., 
 Valchařská 3261/17, Ostrava Zábřeh.  Zastupitelstvo obce zároveň 
 pověřuje starostu jeho podepsáním. 

 Usnesení č. 30/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 
 

31. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí výpověď nájemní 
 smlouvy ze dne 29.12.2000, paní D. T., bytem Český Těšín  na pronájem 
 budovy Bylinných lázniček v Obci Komorní Lhotka ke dni 30.9.2018.   
 Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr pronajmout 
 budovu Bylinných lázniček v Obci Komorní Lhotka od 1.10.2018. 
 Usnesení č. 31/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 
 

32. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na zakázku 
 malého rozsahu “ Podání žádosti o dotaci na MŠ v Komorní Lhotce“ byla 
 vybrána firma BeePartner a.s., nám. Svobody 527, Třinec - Lyžbice, za 
 celkovou cenu 150.000,-- Kč, bez DPH.  

 Usnesení č. 32/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 
 

33. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. IV.   
 Obce Komorní Lhotka. 

 Usnesení č. 33/XLVI/ZO/2018 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 

 

 

 
 


