
Výpis přijatých usnesení na XIV. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 13. 11. 2019 

 

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

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

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

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu se 
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi, pověřuje starostu obce 
podepsáním smlouvy. 

 
5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Řád veřejného pohřebiště 

v Komorní Lhotce. 
 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu, zároveň pověřuje 
stavební výbor o prověření záležitosti. 

 
7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr prodeje obecního 

pozemku parc. č. 1690/8 v k. ú. Komorní Lhotka. 
 

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Statut fondu na opravu 
kanalizačního řadu – dle návrhu. 

 
9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Plán inventarizace pro rok 

2019, včetně ustanovení inventarizačních komisí dle přiloženého seznamu. 
 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost o vyjádření ke 
stavbě cesty nové obytné zóny a zároveň pověřuje stavební výbor 
prověřením této záležitosti. 

 
11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost o vyjádření ke 

stavbě napojení na vodovodní řád a kanalizaci obce -  nová obytná zóna a 
zároveň pověřuje stavební výbor prověřením této záležitosti. 

 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1. ke Smlouvě o 
úvěru ze dne 4. 4. 2019 – Odkanalizování části obce za školou a u kostela 
v Komorní Lhotce a pověřuje starostu jeho podepsáním. 

 
13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje návrh starosty o nevydání 

vyhlášky za užívání veřejného prostranství a schvaluje návrh na zrušení 
platné vyhlášky. 

 

 
 



 
14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje návrh starosty o nevydání 

vyhlášky o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 
vybraných míst a části měst, zároveň schvaluje návrh starosty na zrušení 
platné vyhlášky. 
 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka stanovuje výši poplatku ze vstupného 
na úrovni 10% z ceny vstupného. 

 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka stanovuje místní poplatek ze psů takto: 
1.  Jeden pes – 200 Kč/rok 

 2.  Druhý a každý další 300 Kč/rok 
 
              Občanům nad 65 let věku stanoví slevu takto: 

  1.  Jeden pes – zdarma 
2. Druhý a každý další pes 300Kč/rok 

 
17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka stanovuje poplatek z pobytu na úrovni 

20,- Kč/den. 
 

18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka stanovuje poplatek za provoz 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování 
komunálního odpadu ve výši 600,- Kč/osobu/rok. 

 
19. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje použití investičního fondu 

Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy na financování dovybavení 
mateřské školy ve výši 700 000,- Kč. 

 
20. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

dílo číslo R179/19 na akci „Oprava havárie mostu u Wojnara č. p. 72 
v Komorní Lhotce“ a pověřuje starostu jeho podepsáním. 

 
21. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje rozpočtové opatření č. V. 

 
22. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka rozhodlo delegovat jako zástupce člena 

kontrolní komise Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, 
z.s. obce Komorní Lhotka, pana Miloslava Hampla a zmocnit pana Miloslava 
Hampla ke všem právním úkonům souvisejícím s výkonem práv člena 
kontrolní komise Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, 
z.s. obce Komorní Lhotka na jednáních kontrolní komise Regionální rady. 

 
23. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost občanů 

přednesenou Ing. Křístkem o prodloužení otevírací doby mateřské školy a 
pověřuje starostu svoláním schůzky za přítomnosti starosty, ředitelky 
základní školy, vedoucí mateřské školy, zástupce SRPŠ, sociálního výboru 
s oznámením termínu konání schůzky všem zastupitelům obce. 

 

24. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 
00772/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. Výzva a pověřuje starostu jeho podepsáním. 
 

 
 

Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 


