
Výpis přijatých usnesení na VI. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 3. 4. 2019 

 

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

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: Ing. 
Jaroslava Szromka, Juliana Wurszta a zapisovatelem Gabrielu Siudovou.  

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení 
ve složení: Ivo Sztefek, Aleš Majer, Petr Poncza. 
 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o úvěru mezi 
Komerční banka a.s. Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1 a Obec Komorní 
Lhotka, Komorní Lhotka 27 na úvěr ve výši 18.000.000,- Kč na 
profinancování rozšíření kanalizace v obci. Zastupitelstvo obce zároveň 
pověřuje starostu jejím podepsáním. 
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí indikativní nabídku 
Komerční banky pobočka Frýdek - Místek, na financování rekonstrukce 
Mateřské školy v obci Komorní Lhotka ve výši 16.000.000,- Kč. Zároveň 
pověřuje starostu obce sepsáním Smlouvy o úvěru. 
 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IP-12-8024055/2, 
mezi povinnou Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a oprávněným 
ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Děčín-Podmokly, Teplická 874/8, ve které se 
zavazují, že spolu za daných podmínek uzavřou Smlouvu o zřízení věcného 
břemene jejímž předmětem je umístit, provozovat, opravovat a udržovat 
Zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 3266 a 3381 v k. ú. 
Komorní Lhotka, obec Komorní Lhotka za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím podepsáním. 
 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost Ing. R.J., 
bytem K.L., na odkoupení části pozemku p. č. 2995/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, kdy tento pozemek je ve vlastnictví obce Komorní 
Lhotka. Výměra odkupované části pozemku bude určena geometrickým 
plánem, který si nechá zpracovat žadatel na své náklady. Zastupitelstvo 
obce Komorní Lhotka neschvaluje záměr odprodat část pozemku p.č. 
2995/, ostatní plocha, ostatní komunikace. 

 
8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar Farnímu sboru 

Slezské církve evangelické v Komorní Lhotce na vybudování 
bezbariérového vstupu do farní budovy ve výší 20.000,- Kč. Zastupitelstvo 
obce zároveň pověřuje starostu sepsáním Darovací smlouvy a jejím 
podepsáním. 
 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje přípravu Plánu investic a 
tímto pověřuje stavební výbor. Podklady dodá obec a bude předcházet 
pracovní schůzka celého ZO. 
 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Závaznou provozní směrnici 
obce Komorní Lhotka č. 02/2019, na využívání prostorů restaurace 



„Kavárny“ v budově Obecního úřadu čp. 27, Komorní Lhotka s účinností 
od 1. 5. 2019. 
 

11.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku Základní 
školy T. G. Masaryka a mateřské školy Komorní Lhotka za rok 2018. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření za rok 2018 
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 2018 Základní školy 
T. G. Masaryka a mateřské školy Komorní Lhotka. 
 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku 
Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka za rok 2018. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření za rok 2018 
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 2018 Integrovaného sociálního ústavu 
Komorní Lhotka. 
 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost M. B., bytem  
K. L. č. 1/27/2019/1 týkající se pokládky a rozvodu optické sítě v návaznosti 
na probíhající výkopové práce kanalizační sítě v obci Komorní Lhotka. 
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje stavební výbor projednáním této 
žádosti a předložením stanoviska.   
 

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost M. B., bytem  
K. L. č. 1/27/2019/2 týkající se možnosti umístění technologie internetové 
optické sítě v budově ISÚ Komorní Lhotka čp. 184. 
 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 a N. Z., bytem 
K. L., jejímž předmětem je stavba vodovodní přípojky na pozemku p. č. 
2042/5 v k.ú. Komorní Lhotka. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou 
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč. Zastupitelstvo obce zároveň 
pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  
 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zadávací podmínky na 
zhotovitele – MŠ a to zadávací dokumentaci, Smlouvu o dílo a krycí list. 
 

17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka zmocňuje starostu obce p. Miloslava 
Hampla k provádění rozpočtového opatření ve vymezeném rozsahu, tedy 
po obdržení avíza o přidělení dotace na volby provede rozpočtové opatření. 

 

       
 
Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 

 


