
Výpis přijatých usnesení na IV. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 5. 2. 2019 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program IV. zasedání 
zastupitelstva obce. 

 

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu 
Ing. Jana Křístka, MBA, Aleše Majera a zapisovatelem Marcelu Wursztovou.  
 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení 
ve složení: Ing. Jaroslav Szromek, Ivo Sztefek, Jaroslav Santarius. 

 
4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí informace ředitele Fa 

BEE PARTNER Ing. D. S., ohledně dotačních možností v následujících 
létech.  

 
5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje střednědobý výhled 

rozpočtu obce Komorní Lhotka na období 2020 - 2022.  
 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí odstoupení z funkce 
jednatele společnosti Služby občanům, s.r.o., ke dni 28. 2. 2019. Jednatel na 
zasedání ZO bere zpět odstoupení z funkce.  

 
7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Dodatek č. I k Pachtovní 

smlouvě mezi obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a panem K. P., 
bytem K. L. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu jeho 
podepsáním. 

 
8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o spolupráci při 

realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 
ohledně způsobu spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“ Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje 
starostu jejím podepsáním. 
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje spoluúčast na uvedeném 
projektu, kterou podpoří částkou 7 500,- Kč na jednu výměnu. 

 
9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje finanční dar Centru pro 

osoby zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Ostrava.  
 
10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost pana P. K., 

bytem K. L., na odkoupení pozemku p. č. 3173/8, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 279 m2 v k. ú. Komorní Lhotka, kdy tento pozemek je 
ve vlastnictví obce Komorní Lhotka. 
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr odprodat pozemek p. 
č. 3173/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 279 m2 v k. ú. 
Komorní Lhotka, kdy tento pozemek je ve vlastnictví Obce Komorní Lhotka. 

 
11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje komisi pro otevírání obálek 

a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby 
v rámci realizace projektu „Odkanalizování obce za školkou a u kostela“. 
Viz příloha.    

 



 
12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Provozní řád sálu v budově 

obecního úřadu Komorní Lhotka. Zároveň schvaluje ceník za pronájem sálu 
a kuchyně.  Zájmové spolky + církve budou mít 3 akce v roce v sále OÚ 
zdarma. 

 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí pronájem sportovní 
haly na zimní přípravu žákovského fotbalového družstva z Dolních 
Tošanovic a žádá o doplnění žádosti o četnost tréninků. 

 
14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o dílo č. 

KLH19_SOD mezi obcí Komorní Lhotka a firmou DIGIS s.r.o., Výstavní 
292/13, Ostrava. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu jejím 
podepsáním. 

 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí cenovou nabídku Fa 
DIGIS s.r.o., ul. Výstavní 292/13, Ostrava, na aktualizaci pasportu místních 
komunikací v obci Komorní Lhotka. Bude projednáno Stavebním výborem. 

 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje spolupráci mezi obcí 
Komorní Lhotka a Slezskou diakonií na organizaci divadelního představení 
pro občany obce Komorní Lhotka tím, že poskytne bezplatný pronájem sálu 
a finanční dar ve výši 2 500,- Kč.  

 

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí informace o pronájmu 
restaurace Kavárna v budově obecního úřadu.  

 

18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost pana B. B., předsedy 
místní organizace tělesně postižených Bystřice a pronajímá Kulturní dům a 
přilehlé prostory na uskutečnění akce „Sportovní den pro zdravotně 
postižené.“ Pronájem bude bezplatný při účasti klientů z domovů v Komorní 
Lhotce.  

 

19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost pana P. F., 
bytem K. L., ohledně používání zvonu na evangelickém kostele a to hlavně 
četnosti zvonění.  Zastupitelstvo neshledává důvod k vyvíjení činnosti proti 
omezení zvonění. Tato žádost je individuální, více podobných stížností obec 
nezaznamenala. 

 

20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje žádost majitelů 
nemovitosti nacházejících se podél účelové komunikace na pozemku parc. 
č. 1614/15 v k. ú. Komorní Lhotka. Zastupitelstvo obce schvaluje případné 
poskytnutí materiálu na opravu komunikace, samotná oprava bude 
provedena na vlastní náklady žadatelů. 

 

21. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodavatele na zakázku 
malého rozsahu na výrobu a instalaci nábytkového vybavení kanceláří 
obecního úřadu v Komorní Lhotce, firmu Tring Invest za nabídkovou cenu 
195 455,- bez DPH. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu sepsáním 
smlouvy o dílo a jejím podepsáním. 
 

 
 
 
 

Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v.r. 


