
Výpis přijatých usnesení na XII. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 4. 9. 2019 

 

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

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
Aleše Majera, Juliana Wurszta a zapisovatelem Gabrielu Siudovou.  
 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení 
ve složení: Ing. Jaroslav Szromek, Ing. Jan Křístek, MBA, Petr Poncza. 
 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  
č. 1/2019 obce Komorní Lhotka o stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí. Účinnost této vyhlášky se stanovuje od 1. 1. 2020.  
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Protokol o otevírání, 
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na podlimitní veřejnou 
zakázku „Odkanalizování obce za školou a u kostela.“  
Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dle doporučení hodnotící 
komise dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „Odkanalizování obce za 
školou a u kostela“, a to firmu JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 
Kunčice, 719 00 Ostrava za nabídkovou celkovou cenu 19.848.527,15 Kč bez 
DPH. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podepsáním Smlouvy 
o dílo. 
 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Plán financování kanalizace 
obce Komorní Lhotka na léta 2020 – 2029. 
 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Rozpočtové opatření č. IV 
obce Komorní Lhotka. 

 
8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje finanční dar Charitě Třinec, 

ul. Lidická 1272, Třinec ve výši 7.000,- Kč na provoz sociální služby. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním Darovací smlouvy a jejím 
podepsáním. 
 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost Slezské diakonie, 
Sarepta Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 210 a poskytuje dar ve výši 
40.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním Darovací 
smlouvy a jejím podepsáním. 

 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje, aby v žádosti Slezské 
diakonie, BETEZDA Komorní Lhotka o umožnění parkování u hotelu Godula, 
jednal starosta samostatně a přijal rozhodnutí.  

 
11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí odstoupení pana 

Miloslava Hampla z funkce starosty obce ke dni 30. 9. 2019. 
 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí starostou obce pana Ivo Sztefka 
s účinností od 1. 10. 2019.  



13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí odstoupení pana 
Miloslava Hampla z funkce jednatele společnosti Služby občanům, s.r.o., ke 
dni 30. 9. 2019. 
 

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje pana Ivo Sztefka jednatelem 
společnosti Služby občanům, s.r.o. Komorní Lhotka, s účinností od 1. 10. 
2019. 

 
15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí odstoupení pana Ivo 

Sztefka z funkce předsedy kontrolního výboru, a to v souvislosti se zvolením 
do funkce starosty obce, ke dni 30. 9. 2019.  

 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí do funkce předsedy kontrolního 
výboru pana Miloslava Hampla s účinností od 1. 10. 2019. 

 
17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí odstoupení firmy 

WATSEW, s.r.o., V Zátiší 810/1, Ostrava od nabídky na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce a prodloužení chodníku u ZŠ“, a to z kapacitních důvodů. 
V souladu s bodem č. 17 písm. g) této výzvy bude smlouva uzavřena 
s dodavatelem, který se umístil jako druhý. 

 
18. 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 „Rekonstrukce a prodloužení chodníku u 
ZŠ v Komorní Lhotce.“  

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodavatele na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce a prodloužení chodníku u ZŠ 
v Komorní Lhotce“, a to firmu JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 
Kunčice, 719 00 Ostrava, za nabídkovou celkovou cenu 3.927.731,55 Kč 
včetně DPH. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu podepsáním 
Smlouvy o dílo.  

 
19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce č. 1/2019 mezi Obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 
a p. Z. K., bytem K. L., jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků 
ze strany obce p. Z. K. ve výši 5% uznatelných nákladů v rámci dotačního 
titulu Kotlíkové dotace vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Proplácená 
částka z rozpočtu obce činí 7.500,- Kč. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu jejím sepsáním a podepsáním.  

 
20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje více a méněpráce na stavbě 

„Stavební úpravy a přístavba mateřské školy v Komorní Lhotce.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 

 
 


