
Výpis přijatých usnesení na XV. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 4. 12. 2019 

 

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

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje ověřovateli zápisu: 
Jaroslava Santariuse, Ing. Halinu Zientkovou a zapisovatelem Marcelu 
Wursztovou.  
 

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení 
ve složení: Stanislav Čmiel, Julian Wurszt, Miloslav Hampel. 
 

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost o pronájem sálu 
obecního úřadu v rámci akce Dětský bazárek od 15. 3. 2020 od 9.00 hod do 
18. 3. 2020 do 18.00 hod. Akce bude pořádána ve spolupráci s obcí Komorní 
Lhotka, pronájem činí 500,- Kč za celou akci. Pokud nebude dodrženo 
uvolnění sálu obecního úřadu do 18. 00 hod, bude účtováno 500,- Kč za 
každou započatou hodinu. Při předání klíčů bude sál předán do užívání a po 
ukončení akce prohlédne sál zaměstnanec obce, aby zjistil, zda je sál 
v takovém stavu, v jakém byl do užívání předán. 
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku ze psů. 

 
6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

o místním poplatku z pobytu. 
 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 
využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

 
8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

o místním poplatku ze vstupného. 
 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Střednědobý výhled 
rozpočtu pro roky 2021-2024. 

 
10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje na základě návrhu Rozpočet   

            obce Komorní Lhotka na rok 2020 ve výši: 
 

- Příjmy celkem                                     29.777.800,- Kč 
- Financování                                        22.788.800,- Kč 
- Výdaje celkem                                    52.566.200,- Kč 

 
              Rozpočet se schvaluje jako schodkový. 
 
          Na základě návrhu schvaluje Rozpočet sociálního fondu obce Komorní         
          Lhotka na rok 2020 ve výši: 
 

- Zdroje                                                         243.312,- Kč 
- Výdaje                                                        243.312,- Kč 



 
 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Návrh rozpočtu 
Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy v Komorní Lhotce pro rok 
2020. 
 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Návrh rozpočtu 
Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka pro rok 2020. 

 
13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Ceník úhrad za ubytování a 

stravu Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka. 
 

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Rozpočtové opatření č. VI. 
obce Komorní Lhotka. 
 

15. Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas p. L. K. a p. J. K., bytem K., 
s napojením na vodovodní řad v majetku obce a pověřuje starostu 
podepsáním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 

 
16. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o zakoupení pozemku parc č. 

1690/8 o výměře 1164m2 v k. ú. Komorní Lhotka, MUDr. Š. K., bytem K. L. 
 

17. Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr bezúplatného převodu pozemků mezi 
obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 a Povodí Odry, státní podnik, 
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, p. č. 3397 o výměře 1542 m2, vodní 
plocha, p. č. 3378 o výměře 5308 m2, vodní plocha a p. č. 3171/10  o výměře 
1325 m2, vodní plocha, v katastrálním území Komorní Lhotka, které jsou ve 
vlastnictví obce, zároveň pověřuje starostu ověřením ukončení udržitelnosti 
projektu. 

 
18. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu č. 330 286 mezi obcí 

Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 a  Lesy České republiky, státní 
podnik se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 
a pověřuje starostu jejím podepsáním. 

 
19. Zastupitelstvo obce schvaluje vícepráce a méněpráce k projektu „Stavební 

úpravy a přístavba mateřské školy v Komorní Lhotce“ dle přiložené 
dokumentace. 

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

dílo ze dne 23. 7. 2019, Strojírny a stavby Třinec, a.s., na realizaci veřejné 
zakázky s názvem: „Komorní Lhotka – Stavební úpravy a přístavba mateřské 
školy v Komorní Lhotce“ a pověřuje starostu jeho podepsáním. 

 
21. Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 19/XIV/ZO/2019 . 

22. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o použití Investičního fondu na 
pořízení HIM do Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní 
Lhotka ve výši 700.000,- Kč. 

 
23. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje spoluúčast ve výši 10% na 

projekt Modernizace multimediální a jazykové učebny Základní školy T. G. 
Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka a jeho profinancování ve výši 
5.221.477,60 Kč. 

 



24. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a umístění stavby a pověřuje starostu jejím podepsáním po 
ověření právníkem obce. 

 
25. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na nakládání 

s odpady na území obce Komorní Lhotka, mezi obcí Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka čp. 27 a Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 
Třinec – Staré město a pověřuje starostu jeho podepsáním. 
 
 

 
 

Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 


