
Výpis přijatých usnesení na XVI. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 29. 1. 2020 

 

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

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

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

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka uděluje souhlas s realizací 
projektového záměru na pozemcích zřizovatele s názvem „Vybudování 
přírodní zahrady při ZŠ Komorní Lhotka“. Schvaluje podání žádosti o 
podporu a předfinancování projektu z rozpočtu obce v době realizace ve 
výši 588 193,- Kč a spoluúčastí ve výši 15%, za podmínky, že podpora bude 
přiznaná. 

 
5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádost o uvolnění 

z funkce velitele zásahové jednotky SDH Komorní Lhotka p. Andrzeje Sabely 

a zároveň schvaluje jmenování p. Jana Lafka do funkce velitele výjezdové 

jednotky SDH Komorní Lhotka s platností od 01. 01. 2020. 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
na zřízení služebnosti ve věci vybudování a provozování vodovodní přípojky 
na p. č. 2756, k. ú. Komorní Lhotka, mezi obcí Komorní Lhotka a xxxxxx, 
bytem xxxxxx, xxxxxx, bytem xxxxxx, za jednorázovou úplatu 1 000,- Kč a 
zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním. 
 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje záměr prodeje vyřazeného 
nákladního automobilu LIAZ a pověřuje starostu obce jeho realizací, včetně 
prodeje. 

 
8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje vyřazení a likvidací 

opotřebených kontejnerů pro nákladní automobil LIAZ a pověřuje starostu 
obce její realizací. 

 
9. Zastupitelstvo obce zamítá žádost charity Český Těšín o finanční příspěvek 

z rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 119 400,- Kč, zároveň doporučuje charitě 
Český Těšín podat žádost o finanční dar z rozpočtu obce Komorní Lhotka ve 
výši 10 000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce sepsáním a 
podepsáním Darovací smlouvy. 

 
10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka pověřuje starostu obce podáním 

návrhu příslušnému Stavebnímu úřadu Hnojník na prošetření umístění 
staveb na pozemku p. č. 1690/8, v katastrálním území Komorní Lhotka ve 
vlastnictví obce.   

 
11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost o navýšení příspěvku 

zřizovatele na pokrytí nákladů Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské 
školy Komorní Lhotka, p. o., na rozšíření provozu mateřské školy od 6.00 



hodin v plné výši 12 000,- Kč a zároveň zvyšuje příspěvek o 8 000,- Kč na 
provozní náklady. 

 
12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Komorní Lhotka s realizací projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, ve výši 7 500,- Kč mezi obcí Komorní 
Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 a Moravskoslezským krajem Ostrava, 28. 
října 117, 702 18 Ostrava, zároveň pověřuje starostu jejím podepsáním. 
 

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Záměr pachtu a provozování 
vodního díla č. 00494232/SONP/FM/V/2020 mezi obcí Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka čp. 27 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi 
Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava. Zároveň pověřuje starostu 
obce podepsáním smlouvy. 

 
 

 
 

Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 


