
Výpis přijatých usnesení na VIII. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 5. 6. 2019 

 

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

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

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

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Petici za stavbu nové 
školky. Bude rozhodnuto po výběrovém řízení a cenové nabídce. 

 
5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o nájmu mezi Lesy 

České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové (pronajímatel) a Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 
(nájemce), kdy pronajímatel se zavazuje přenechat na základě této Smlouvy 
nájemci část pozemku p. č. 3182, vodní plocha,  v k. ú. Komorní Lhotka o 
výměře 60 m2 k dočasnému úplnému užívání s tím, že nájemce se zavazuje 
předmět nájmu využívat výlučně za účelem stavby výstavby mostu a 
opevnění koryta v rámci stavby „Oprava havárie mostu u Wojnara č. p. 72 
v Komorní Lhotce.“ Nájemné činí 10,- Kč/ m2/rok, což je celkem 600,- Kč/rok. 
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

 
6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní mezi Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové (budoucí prodávající) a Obec Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka 27 (budoucí kupující), kdy budoucí prodávající se zavazuje 
uzavřít s budoucím kupujícím uzavřít Kupní smlouvu na část pozemku p. č. 
3182, vodní plocha v k. ú. Komorní Lhotka, o výměře cca 60 m2, když část 
předmětného pozemku bude konkrétně vytýčená na základě geometrického 
plánu. Kupní cena předmětu koupě bude stanovená na základě znaleckého 
posudku o ceně nemovitosti vyhotoveného soudním znalcem, který zajistí 
budoucí prodávající. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu 
podepsáním smlouvy.  

 
7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Servisní smlouvu č. 

490191165 programového vybavení Codexis Green mezi ATLAS consulting 
spol. s r.o., Výstavní 292/13, Ostrava (dodavatel) a Obec Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka 27 (odběratel), kde se dodavatel zavazuje poskytnout 
odběrateli 1 přístup (licenci k užití) do internetové aplikace právního 
informačního systému CODEXIS GREEN, včetně doplňku Monitor GDPR. 
Cena za licenci je stanovena na 7.900,- Kč bez DPH jednorázově. Smlouva 
je uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2023.  

 
8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje Žádost o příspěvek na 

provozní náklady Charitního domu pro seniory z rozpočtu obce Komorní 
Lhotka na rok 2019, kterou podává Charita Český Těšín, Mírová 1684/8, 
Český Těšín, na dofinancování oprávněné provozní ztráty spojené 



s poskytováním pobytové sociální služby občanovi obce Komorní Lhotka ve 
výši 38.000,- Kč. 

 
9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje Darovací smlouvu mezi 

Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka č. p. 27 a Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR, z,s., klub RADOST, Barákova 23, 796 01 
Prostějov. 

 
10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí za členy stavebního výboru Ing. 

Jana Zarembu a Ing. Bronislava Bonczka, a to s účinností od 1. 6. 2019. 
 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje jako administrátora na 
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava havárie mostu u 
Wojnara čp. 72 v Komorní Lhotce“ a „Rekonstrukce a prodloužení chodníku 
u ZŠ“ firmu TISPOL s.r.o. Třanovice. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje 
starostu podepsáním Smluv o dílo.  

 
12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje záměr podání žádosti o 

poskytnutí dotace na veřejné osvětlení při akci „Rekonstrukce a prodloužení 
chodníku u základní školy.“ 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje firmu TISPOL s.r.o., 
Třanovice 1, jako Technický dozor investora na zakázku „Komorní Lhotka – 
odkanalizování obce za školou a u kostela“ za nabídkovou cenu 25.000,- Kč 
bez DPH/1 měsíc, a firmu HGH safety s.r.o., Drahobejlova 1072/10, Praha 9 
jako Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
projektu „Komorní Lhotka – odkanalizování obce za školou a u kostela“ za 
nabídkovou celkovou cenu 48.400,- Kč s DPH. Zastupitelstvo obce zároveň 
pověřuje starostu podepsáním smluv.  

 
14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje pana Miroslava Nogu, jako 

Technický dozor investora na zakázku „Stavební úpravy a přístavba 
mateřské školy v Komorní Lhotce“ za nabídkovou cenu 10.000,- Kč bez 
DPH/1 měsíc a pana Miroslava Sluštíka jako Koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi projektu „Stavební úpravy a přístavba 
mateřské školy v Komorní Lhotce“ za nabídkovou cenu vypracování plánu 
BOZP - 6.500,- Kč a výkon koordinátora BOZP 7.500,- Kč/měsíc. 
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podepsáním smluv. 

 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Rozhodnutí o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury pro rok 2019 na akci „Rekonstrukce a prodloužení chodníku 
u ZŠ v maximální výši 1.601.500,- Kč, při současném stanovení maximální 
procentuální účasti poskytnutých finančních prostředků na celkových 
uznatelných nákladech akce ve výši 85%.  

 
16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí cenovou nabídku firmy 

C2pecap s.r.o., Mariánské náměstí 14, Jablunkov, na zpracování projektové 
dokumentace místní komunikace v obci Komorní Lhotka, v podrobnosti 
dokumentaci pro provádění stavby včetně hydrogeologického posudku, 
návrhu vsakovací jímky a rozpočtu. Věc předkládá stavebnímu výboru 
k projednání a případnému zajištění konkurenčních cenových nabídek.  



17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí sdělení Ministerstva 
financí o nepřidělení dotace na akci „Komorní Lhotka – Stavební úpravy a 
přístavba mateřské školy v Komorní Lhotce.   

             
    

 
 
 
Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 

 


