
Výpis přijatých usnesení na XLIX. zasedání Zastupitelstva obce 

Komorní Lhotka konaného dne 20. 8. 2018 

 

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

 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
 Jiřího Šimíka, Stanislava Čmiela a zapisovatelem Marcelu Wursztovou. 
 Usnesení č. 2/XLIX/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/XLIX/ZO/2018 bylo schváleno 
 
 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zrušení usnesení č. 
4/XLVIII/ZO/2018, ze dne 30. 07. 2018, ve věci koupě dopravního 
automobilu pro jednotku SDH Komorní Lhotka. 

  O bodu nebylo jednáno    
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Zprávu o otevírání 
obálek, Zprávu o posouzení kvalifikace, Zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „ Dopravní automobil.“  

  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí doporučení    
  hodnotící komise na dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ 
  Dopravní automobil“ a to firmu Hagemann a.s., Hradní 27/37, Ostrava, za 
  nabídkovou cenu 1.135.888,- Kč, včetně DPH. 
  Usnesení č. 5/XLIX/ZO/2018 bylo schváleno 
 
 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje kupní smlouvu mezi Obec 
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a společnost HAGEMANN a.s., 
Hradní 27/37, Ostrava, jejímž předmětem je koupě 1 ks dopravního 
automobilu tov. zn., typ Volkswagen Crafter, za nabídkovou cenu 
1.135.888,- Kč včetně DPH. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu jejím podepsáním. 

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

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dohodu o umístění 
stavby č. IP-12-8022524/01, 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. 3108, v k. ú. Komorní Lhotka, za jednorázový poplatek 
2.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

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

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar Církví 
adventistů sedmého dne ve výši 10.000,- Kč. Zároveň zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu sepsáním a podepsáním darovací smlouvy. 

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

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje využití znaku obce 
sdružením nezávislých kandidátů Změna pro Komorní Lhotku 
k marketingovým účelům sdružení ve volbách 2018. 

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

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje navýšení počtu klientů   
 Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka ze stávajících 24 na 32 
 klientů od 01.01.2019. Zároveň schvaluje příspěvek zřizovatele na 
 poskytování nové sociální služby ve výši 30% oprávněné provozní ztráty. 

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

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje vybudování elektronicky 
ovladatelné vjezdové brány a vstupní branky u vjezdu do areálu ISÚ. 
Zastupitelstvo zároveň pověřuje ředitelku ISÚ zajištěním firmy, která tuto 
zakázku provede, včetně poptávkového řízení. Zastupitelstvo dále 
pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo. 

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

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje návrh České pošty s.p. 
 na zřízení Pošta partner, kdy by obec převzala poštu v Komorní Lhotce.  

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

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje výběrovou komisi  na 
 výběr dodavatele stavebních prací na zakázky „Výstavba nového objektu 
 MŠ Komorní Lhotka“ a „Odkanalizování části obce za školkou a u 
 kostela“, ve složení: Ing. Halina Zientková, Ing. Andrea Sztefková,   
 Ing. Jaroslav Szromek, jako náhradník Karel Poncza. 
 Usnesení č. 13/XLIX/ZO/2018 bylo schváleno 
 

 
 Za správnost vyhotovení: Hana Fujtíková 


