
Výpis přijatých usnesení na V. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 6. 3. 2019 

 

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

 

      2.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
           Stanislava Čmiela, Petra Ponczu a zapisovatelem Marcelu Wursztovou.  
 

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

 
4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 

břemene - služebnosti číslo IP-12-8014288 mezi povinnou obec Komorní 
Lhotka, Komorní Lhotka 27 a oprávněným ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Děčín-
Podmokly, Teplická 874/8, jejímž předmětem je umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 
3028/1 v k. ú. Komorní Lhotka, obec Komorní Lhotka za jednorázovou 
úplatu 8.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 
5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prodej pozemku ve 

vlastnictví obce Komorní Lhotka, v k. ú. Komorní Lhotka p. č. 3173/8, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 279 m2, za cenu 100,- Kč/m2, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů. Celková cena pozemků je 27.900,- 
Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem na katastr si 
hradí kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním kupní 
smlouvy a jejím podepsáním.   
 

6.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka v působnosti valné hromady obchodní     
     společnosti Služby občanům, s.r.o. schvaluje účetní závěrku společnosti k    
     31. 12. 2018.  
 

      7.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr na podání žádosti o   
podporu na projekt „Stavební úpravy a přístavba mateřské školy v Komorní 
Lhotce“ v rámci výzvy v rámci výzvy MF z programu 298 22, podprogram 
298D2280, Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy 
regionálního školství v působnosti obce. 
 

8.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí vizi rozvoje Služeb  
    občanům s.r.o., kterou předložil p. M. W. 

 
9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zajištění vlastních 

prostředků na projekt „Stavební úpravy a přístavba mateřské školy 
v Komorní Lhotce“ ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na 
financování nákladů, nejméně však 10%.  

 
10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí, že na podání žádosti 
     o dotaci byla vybrána firma BeePartner a.s., nám. Svobody 527, Třinec – 

Lyžbice na projekt: „Stavební úpravy a přístavba mateřské školy 
v Komorní Lhotce“. Rozsahem nabízených služeb je poradenská a 
organizační podpora při zpracování žádosti o podporu. Cenová nabídka  



na  podání žádosti je 80.000,- Kč + 5.000,- za měsíční administrování 
projektu + 15.000,- za závěrečnou zprávu a žádost o platbu + DPH. 

 
11.   Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost  
       Ing. Z. Š. bytem H. na opravu propustku pod místní komunikací na 

pozemku p. č. 3150/2, poblíže domu čp. 365 v obci Komorní Lhotka. 
Průchodnost propustku je omezena z důvodu jeho zlomení pod 
komunikací. Pověřuje stavební výbor prověřením situace a podáním 
zprávy.    

 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
dílo č. S 08/2019 mezi Štefan Škorvaga s.r.o., Orlovská 343/148, Ostrava – 
Heřmanice a obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, jehož předmětem 
jsou méněpráce a vícepráce na akci „Oprava kanceláří“ v budově 
obecního úřadu Komorní Lhotka. Celková konečná částka je 117.555,53 Kč 
včetně DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jeho podepsáním. 

 
13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí indikativní nabídku 

Komerční banky pobočka Frýdek - Místek, na financování rozšíření 
kanalizace v obci Komorní Lhotka ve výši 18.000.000,- Kč. Zároveň 
pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o úvěru a přijetím varianty č. 2. 

 
14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje pronájem areálu za   
      obecním úřadem a sportovní haly dne 2. 6. 2019 Tanečnímu klubu HAPPY  
      dance z.s., Střítež 258 o pronájem areálu za obecním úřadem a sportovní  
      haly dne 2. 6. 2019, za podmínek, které budou stanovené. Pokud po akci  
      provedou úklid pronajatých prostor, bude pronájem zcela zdarma. 
 
15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. I  
      obce Komorní Lhotka.  

 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí informace paní Mgr.  
      J. K. o možnostech alternativního vzdělávání, představení místní  
      skupiny a představení, jak by mohla obec pomoci. 
 
17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí informace zástupců  
      Slezské diakonie, ohledně způsobu dalšího využívání budovy Betanie  
      v Komorní Lhotce. 
 

 
 
 
 
 

Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 


