
Výpis přijatých usnesení na XIX. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 29. 04. 2020 

 

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

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

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

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na realizaci projektu „XXI. 
Ligotský jarmark“ ve výši 292 500,- Kč uzavřenou mezi Moravskoslezským 
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 
čp. 27, 73953 Hnojník. 

 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka neschvaluje žádost p. XXXXXXXX, 
bytem XXXXXXXX, o odprodeji části pozemku p. č. 3322, k. ú. Komorní 
Lhotka, který je ve vlastnictví obce. 

 
6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje navýšení poplatku za 

sjednání věcného břemene – služebnosti do 20 metrů délkových za 
jednorázovou úplatu ve výši 5000,- Kč a nad 20 metrů délkových za 
jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč. 

 
7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje zařazení území obcí do území 

působnosti MAS Pobeskydí na programové období 2021-2027. 
 

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Závěrečný účet obce 
Komorní Lhotka za rok 2019, včetně zprávy auditora bez výhrad. 

 

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku obce Komorní 
Lhotka za rok 2019. 

 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku 
Integrovaného sociálního ústavu, p.o. za rok 2019. 

 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje účetní závěrku Základní 
školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka, p.o. za rok 2019. 
 

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Rozpočtové opatření č. II 
obce Komorní Lhotka. 

 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost Tanečního klubu 
HAPPY dance, z.s. XXXXXXXX o uspořádání příměstského táboru v areálu 
Obecního úřadu Komorní Lhotka, za nepříznivého počasí bude využívána 



Víceúčelová hala za cenu 1 000,- Kč na den a za splnění všech 
hygienických podmínek. 

 

14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Aktualizaci č. 2 Plánu 
financování obnovy vodovodů nebo kanalizací obce Komorní Lhotka pro 
období 2020 - 2029. 
 

15.  I.     Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka si v souladu s ustanovením § 54               

        odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

        (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

         zákon“) samostatně ověřilo, že pořízená Změna č. 1 Územního plánu 

         Komorní Lhotka není v rozporu: 

a. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 

1 schválené vládou dne 15. dubna 2015 usnesením č. 276, 

b. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásady územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1 vydané 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 09. 2018 usnesením 

č. 9/957 s nabytím účinnosti dne 27. 10. 2018, 

c. s výsledkem řešení rozporů, 

d. se stanovisky dotčených orgánů, 

e. se stanoviskem krajského úřadu. 

II. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje návrh rozhodnutí o 

námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Komorní 

Lhotka a jejich odůvodnění, který je nedílnou součástí Odůvodnění 

Změny č. 1 územního plánu Komorní Lhotka. 

 

III. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka příslušné podle ustanovení § 6 

odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 

2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 

84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů vydává Změnu č. 1 Územního plánu 

Komorní Lhotka formou opatření obecné povahy. 

16. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
mezi obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 a Povodím Odry, státní 
podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava o bezúplatném převodu 
pozemků 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. 
 
 
 



17. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka na p. č. 2996/1,  k. ú. 
Komorní Lhotka, mezi obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 a 
XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX. 

 
18. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka na p. č. 2996/1,  k. ú. 
Komorní Lhotka, mezi obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 a 
XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX. 
 

 

 
 

 
Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 


