
Výpis přijatých usnesení na IX. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 3. 7. 2019 

 

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

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
      Ivo Sztefka, Aleše Majera a zapisovatelem Gabrielu Siudovou.  
 
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 rozpočtové opatření č. III 
obce Komorní Lhotka. 

  
5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Protokol o otevírání, 

posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na podlimitní veřejnou 
zakázku „Stavební úpravy a přístavba MŠ v Komorní Lhotce.“  
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dle doporučení hodnotící 
komise dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy a 
přístavba MŠ v Komorní Lhotce“ a to firmu Strojírny a stavby Třinec, a.s., 
Průmyslová 1038, Třinec, Staré Město, za nabídkovou celkovou cenu  
17 350 811,55 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu 
podepsáním Smlouvy o dílo. 
 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Zprávu o otevírání 
nabídek, Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek pro výběr dodavatele na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava havárie mostu u Wojnara čp. 72 
v Komorní Lhotce.“  

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dle doporučení hodnotící 
komise dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava havárie 
mostu u Wojnara čp. 72 v Komorní Lhotce“ a to firmu K2 stavební Moravia, 
s.r.o., Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, za nabídkovou cenu 2 168 999,75,- 
Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podepsáním 
Smlouvy o dílo.  
 

7. 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 čp. 27 (budoucí kupující), kdy budoucí prodávající se 
zavazuje s budoucím kupujícím uzavřít Kupní smlouvu na část pozemku p. 
č. 3177/22, vodní plocha v k. ú. Komorní Lhotka o výměře cca 11 m2, když 
část předmětného pozemku bude konkrétně vytyčená na základě 
geometrického plánu. Kupní cena předmětu koupě bude stanovená na 
základě znaleckého posudku o ceně nemovitosti vyhotoveného soudním 
znalcem, který zajistí budoucí prodávající. Na části předmětného pozemku 
bude realizována ve veřejném zájmu stavba „Úprava návsí v Komorní 
Lhotce.“ Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy.  
 

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu na zajištění 
projektového managementu č. 2019/065/P mezi Obec Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka čp. 27 (příkazce) a Innova Int, s.r.o., Rudná 847/10, Ostrava 



(příkazník), cena je 21 780,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce zároveň 
pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar 
Římskokatolické farnosti Hnojník na doplnění inventáře kostela a údržbu 
areálu kolem kostela ve výši 20.000,- Kč. Zastupitelstvo obce zároveň 
pověřuje starostu sepsáním a podepsáním Darovací smlouvy. 

 
10. 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 čp. 27, na úvěr ve výši 16.000.000,- Kč na 
profinancování stavebních úprav a přístavby mateřské školy v Komorní 
Lhotce. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 
11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje na základě žádosti 

Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka  opravu sítí (oplocení) 
víceúčelového hřiště u budovy ISÚ Komorní Lhotka a zakoupení dvou 
nových fotbalových branek. 

 
12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar Farnímu sboru 

Slezské církve evangelické v Komorní Lhotce ve výši 15.000,- Kč. Částka 
bude využitá v období letních prázdnin na 3-denní tábor pro děti bydlící 
v Komorní Lhotce. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu 
sepsáním a podepsáním Darovací smlouvy. 
 

 
 
 
Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 

 


