
Výpis přijatých usnesení na VII. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 2. 5. 2019 

 

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

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
Ivo Sztefka, Aleše Majera a zapisovatelem Marcelu Wursztovou.  
 

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

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku obce Komorní 
Lhotka za rok 2018. 
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje závěrečný účet obce za rok 
2018, včetně zprávy auditora bez výhrad. 

 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje komisi pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby v rámci 
realizace projektu „Stavební úpravy a přístavba mateřské školy v Komorní 
Lhotce.“  

 
7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Zásady pro tvorbu a 

používání sociálního fondu obce Komorní Lhotka. 
 

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 
mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a B. M., bytem Č. T. a E. M., 
bytem A., jejímž předmětem je prodloužení vodovodního řádu přes pozemek 
p. č. 3156/1 v k. ú. Komorní Lhotka, který je ve vlastnictví obce. Stavba bude 
provedena protlakem pod místní komunikací. Služebnost bude zřízena na 
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč. Zastupitelstvo 
obce zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

 
9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje poskytování darů z rozpočtu 

Obce Komorní Lhotka všem vyjmenovaným zapsaným spolkům se sídlem v 
Obci Komorní Lhotka: SDH, MS Komorní Lhotka - Hnojník, ZO ČZS, Spolek 
Klíč, SSK, PZKO, SRPŠ. Na základě podané žádosti jim bude z rozpočtu obce 
vyplacen dar ve výši 10.000,- Kč na jejich činnost. Spolku SDH a MS Komorní 
Lhotka – Hnojník byl dar navýšen o 20.000,- Kč, kdy toto navýšení bude 
použito na kroužek mladých hasičů a myslivců. 

 
10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje poskytnutí bezúročné 

návratné půjčky ze sociálního fondu obce ve výši 10.000,- Kč p. P. W., bytem 
K. L. 
 

11.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Rozpočtové opatření č. II   
             obce Komorní Lhotka.  

 
12.  Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar ve výši 2000,- 

            Kč Českému svazu včelařů Hnojník na úhradu nákupu včelařských dřevin,     
            které budou vysazené na celém území této organizace a léčiva pro včely. 
             



   
 
Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 

 


