
Výpis přijatých usnesení na XXI. zasedání Zastupitelstva obce  

Komorní Lhotka konaného dne 02. 09. 2020 

 

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

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

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka určuje komisi pro návrh na usnesení ve 
složení: Ing. Halina Zientková, Ing. Jan Křístek, Miloslav Hampel. 

 
4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Závěrečný účet 

Sdružení obcí povodí Stonávky Třanovice za rok 2019 bez výhrad. 
 

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Závěrečný účet 
společnosti Stonax, o.p.s. za rok 2019 bez výhrad. 

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí žádosti podané 
k pronájmu obecních prostor a doporučuje prodloužit termín podání žádostí 
do příštího zasedání Zastupitelstva obce. 
 

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prodej poměrné části 
vlastnického podílu 6/104  v Salaši Godula Komorní Lhotka, na pozemcích 
p. č. 1930/8, 577, 593, k.ú. Komorní Lhotka a pověřuje starostu obce 
konzultovat postup prodeje s právním zástupcem obce. 

 
8. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků vzniklých při realizaci akce 

„Rekonstrukce a prodloužení chodníku u ZŠ v Komorní Lhotce“ dle 
geometrického plánu a pověřuje starostu jednáním a uzavřením Kupní 
smlouvy. 

 
9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka bere na vědomí Záměr prodeje části 

pozemku ve vlastnictví obce p. č. 1690/1, k. ú. Komorní Lhotka a po naplnění 
legislativních požadavků doporučuje zařadit tento bod na příští jednání 
Zastupitelstva obce. 

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje žádost a Smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Komorní Lhotka k realizací projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, ve výši 22 500,- Kč 
mezi obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 a Moravskoslezským 
krajem Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zároveň pověřuje starostu jejím 
uzavřením. 
 

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti na vybudování vodovodu mezi obcí Komorní 
Lhotka, Komorní Lhotka čp. 27 a XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, za 
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč. 

 

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



13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje prodej části pozemku p. č. 
2996/1, ostatní plocha,  k.ú. Komorní Lhotka, ve vlastnictví obce, jehož 
přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem, XXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXX, za cenu 150,- Kč/m2. Zároveň schvaluje uzavření Kupní 
smlouvy. 

 
 

 
 

Za správnost výpisu: Gabriela Siudová v. r. 


