
Výpis přijatých usnesení na XIII. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 9. 10. 2019 

 

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

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
Petra Ponczu, Stanislava Cmiela a zapisovatelem Marcelu Wursztovou.  
 

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

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu na zimní údržbu 
pozemních komunikací se  Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava a zároveň pověřuje 
starostu jejím podepsáním. 
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě na akci „Rekonstrukce MK směr Horní Tošanovice“ mezi obcí 
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka č. p. 27 a p. P. J, bytem D. L., p. E. J., bytem 
T, zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 
6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o budoucí kupní 

smlouvě na akci „Rekonstrukce MK směr Horní Tošanovice“ mez obcí 
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Ing. R. M., bytem K. L., zároveň 
pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 
7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 

na zřízení služebnosti p. č. 3881, k. ú. Komorní Lhotka, mezi obcí Komorní 
Lhotka a Mgr. L. Z, bytem K. L., zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním. 
 

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost p. D. A., bytem 
H. S., o odkup části pozemku p. č. 3035 ve vlastnictví obce Komorní Lhotka. 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodat část pozemku p.č. 3035, která 
je ve vlastnictví obce Komorní Lhotka. 

 
9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost p. V., bytem K. 

o odkoupení pozemku p.č. 1690/8, ostatní plocha, k. ú. Komorní Lhotka o 
výměře 1107m2. 

 
10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost p. P. J., bytem 

H., o přístup k fyzické infrastruktuře ve smyslu stavby nového kanalizačního 
řadu, pod projektovým názvem „Odkanalizování části obce za školou a u 
kostela“.  
 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka ruší usnesení č. 10/XV/ZO/02015 o 
prodeji pozemku p. S. 
 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka ruší usnesení č. 11/XV/ZO/2015. 
 



13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí cenovou kalkulaci pro 
stočné na rok 2020 na úrovni 25,- Kč za m3 a zároveň odsouhlasuje navýšení 
ceny o 2,-  Kč na m3. Celková částka za stočné bude 27,- Kč včetně DPH. 

 
14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost o vybudování 

vodovodního řádu v lokalitě Odnoga. 
 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Závěrečný účet a 
výsledek hospodaření SOPS za rok 2018. 
 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost Povodí Odry, 
s.p. Varenská 49, 701 26 Ostrava , o bezúplatný převod pozemků p. č. 3397, 
p. č. 3378, p. č. 3171/10 vodní plocha ,  v k. ú.  Komorní Lhotka z důvodu 
zkvalitnění plnění povinností správce toku. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu obce o jednání s Povodím Odry. 

 
17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 

na zřízení služebnosti p. č. 406/13,k. ú. Komorní Lhotka mezi obcí Komorní 
Lhotka a p. D. C., p. M. C., bytem K. L., zároveň pověřuje starostu jejím 
podepsáním. 

 
18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 

na zřízení služebnosti p. č. 3028/1, p. č. 3030/2 k. ú. Komorní Lhotka mezi 
obcí Komorní Lhotka a p. P. S., Ing. A. S., bytem K. L., zároveň pověřuje 
starostu jejím podepsáním. 

 
19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a smlouvu provést stavbu  číslo IP-12-8025108/2, 
mezi povinnou obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a oprávněným ČEZ 
Distribuce a.s., Děčín, Děčín-Podmokly, Teplická 874/8, na pozemku parc. č. 
3098, ostatní plocha, k. ú. Komorní Lhotka, za jednorázovou úplatu 1.000,- 
Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 
20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje výměnu členů stavebního 

výboru odstoupením p. Miloslava Hampla a nastoupením p. Ivo Sztefka 
k dnešnímu dni. 
 

21. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka ruší usnesení č. 12/XXIV/ZO/2016 
z roku 2016 o záměru prodat pozemek p. Š. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 

 
 


