
Výpis přijatých usnesení na L. zasedání Zastupitelstva obce 

Komorní Lhotka konaného dne 24. 09. 2018 

 

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

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
Ing. Andreu Sztefkovou, MUDr. Dagmar Indrákovou  

a zapisovatelem Hanu Fujtíkovou. 

  Usnesení č. 2/L/ZO/2018 bylo schváleno 

 
3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na 

usnesení ve složení: Jiří Šimík, Petr Santarius, Stanislav Čmiel. 
  Usnesení č. 3/L/ZO/2018 bylo schváleno 

 
4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. V 

Obce Komorní Lhotka.  
  Usnesení č. 4/L/ZO/2018 bylo schváleno 
 

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové provizorium na 
rok 2019 ve výši 1/12 upraveného rozpočtu obce roku 2018 za jeden 
kalendářní měsíc do doby schválení rozpočtu na rok 2019.                                                                                                     
Příjmy:  
V době rozpočtového provizoria jsou přijímány příjmy dle vyhlášek, 
zákonů, dohod, smluv a plánů včetně příjmů, jejíchž prodlení by mělo za 
následek trvalou ztrátu příjmů. 
Výdaje:  
V době rozpočtového provizoria jsou hrazené dlouhodobé závazky, 
běžné rozpočtové výdaje včetně nezbytné úhrady za péči o majetek tak, 
aby negativní následky rozpočtového provizoria byly co nejmenší.                                                                                                                       
Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 
rozpočtu po jeho schválení.     
Usnesení č. 5/L/ZO/2018 bylo schváleno 
                                                                                                                             

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
UZSVM/OFM/3868/2018 – OFMM mezi Česká republika – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 ve věci 
bezúplatného převodu vlastnického práva k pozemkům p.č. 63/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. 2985/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Komorní Lhotka, z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví Obce Komorní Lhotka. Zároveň zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu jejím podepsáním.  

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



7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce č. 2/2018 mezi Obcí Komorní Lhotka, Komorní 
Lhotka 27 a paní B. M. bytem Komorní Lhotka, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančních prostředků ze strany obce paní B. M., ve výši 5% 
uznatelných nákladů v rámci dotačního titulu Kotlíkové dotace 
vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Proplácená částka z rozpočtu 
obce činí 5.500,- Kč. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím 
podepsáním.  

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

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce č. 3/2018 mezi Obcí Komorní Lhotka, Komorní 
Lhotka 27 a paní B. G., bytem Komorní Lhotka, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančních prostředků ze strany obce paní B. G., ve výši 5% 
uznatelných nákladů v rámci dotačního titulu Kotlíkové dotace 
vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Proplácená částka z rozpočtu 
obce činí 6.750,- Kč. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím 
podepsáním.  

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

 
 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje Nájemní smlouvu na 
pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 332 (Bylinné lázničky), 
nacházející se na pozemku p. č. st. 245/2 v k. ú. Komorní Lhotka paní  
M. M., bytem Český Těšín.  

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

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Nájemní smlouvu na 
pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 332 (Bylinné lázničky), 
nacházející se na pozemku p. č. st. 245/2 v k. ú. Komorní Lhotka panu  
A. T., bytem Český Těšín, kdy bude v tomto zařízení provozovat služby, 
které se zde provozovaly doposud, případě tyto vylepšovat. Pronájem 
bude činit 12.000,- Kč ročně. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje 
starostu sepsáním smlouvy a jejím podepsáním.  

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

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje smlouvu o dílo mezi Obec 
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a W8, s.r.o., Chopinova 576/1, 
Ostrava – Přívoz, jejímž předmětem je provedení díla – stavby „Stavební 
úpravy mostu ev. č. KL-M-04 přes vodní tok Stonávka“, dle projektové 
dokumentace z 10/2017, zpracoval Ing. Dybal Jaromír, Smetanova 1150, 
Valašské Meziříčí. Cena díla je 2.601.500,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo 
obce zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním.  

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



 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 571/2018, ze dne 29.6.2018 mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní 
Lhotka 27 a W8 s.r.o., Chopinova 5786/1, Přívoz, Ostrava na provedení 
díla – stavby „Stavební úpravy ZŠ“. V dodatku je upraven objem 
předmětu díla a celková cena se zvyšuje o 84.039,22 Kč, bez DPH, takže 
činí 1.305.608,70 Kč, bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
jeho podepsáním.   

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

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o dílo č. 
FM/268/18/TSÚ – Pi mezi Obcí Komorní Lhotka a Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek - Místek, Horymírova 2287, 
Frýdek – Místek na zimní údržbu za celkovou částku 3.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním.  

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

 
14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje poskytnutí finančního 

příspěvku do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv 
České republiky za účelem pomoci Obci Prameny.   
Usnesení č. 14/L/ZO/2018 bylo schváleno 

 
15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar ve výši 

2.000,- Kč Českému svazu včelařů Hnojník na úhradu medonosných 
rostlin Paulownia tomentosa, Paulownia SHAN-TONG, Paulownia 9501. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním darovací smlouvy a jejím 
podepsáním.  

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

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar pro Charitu 
Třinec, Lidická 1272, Třinec ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu 
nákladů na asistenční služby poskytované v naší obci. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu sepsáním darovací smlouvy a jejím podepsáním.  

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

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar ve výši 
20.000,- Kč Mysliveckému sdružení Komorní Lhotka – Hnojník na provoz 
mysliveckého kroužku. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním 
darovací smlouvy a jejím podepsáním.  

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

18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar ve výši 
20.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Komorní Lhotka na provoz 
kroužku mladých hasičů Komorní Lhotka. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu sepsáním darovací smlouvy a jejím podepsáním.  

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



19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje bezúplatný pronájem 
víceúčelové haly v Komorní Lhotce pro TJ Sokol Hnojník z.s., Hnojník 
283 v rámci volejbalového kroužku pro děti z Komorní Lhotky a to dle 
dohody s obsluhou haly v rozsahu 2 hodiny týdně.  

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

20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí výpověď nájemní 
smlouvy ze dne 30.5.2013, paní J. S, bytem Komorní Lhotka na pronájem 
nebytových prostor umístěných v budově Obecního úřadu. Výpovědní 
lhůta skončí ke dni 31.12.2018.  
Usnesení č. 20/L/ZO/2018 bylo schváleno 
 
 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Hana Fujtíková 

 


