
Z Á P I S 

z XXXVII. řádného zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka, konaného dne  

10. srpna 2009 v zasedací místnosti obce Komorní Lhotka 

 

 

Přítomni:  Stanislav Čmiel, Aleš Santarius, Petr Santarius, ing. Jaroslav Konderla, 

Jan Majer, Miluše Brzuchańská, ing. Halina Zientková, Ludvík 

Konderla, MUDr. Dagmar Indráková, ing. Gustav Novák 

 

 

 

Omluvení:  Miloslav Hampel 

 

Hosté:   viz prezenční listina 

 

Program:  viz příloha 

 

ad 1) 

Starosta obce Stanislav Čmiel přivítal přítomné a seznámil je s programem XXXVII. řádného 

zasedání ZO Komorní Lhotka (schváleno všemi hlasy). 

ad 2) 

Do komise pro návrh na usnesení byli navrženi a schváleni: Miluše Brzuchańská, Jan Majer, 

Aleš Santarius (schváleno všemi hlasy). 

ad 3) 

Kontrola usnesení z minulého zasedání – přečetl místostarosta obce Petr Santarius. 

ad 4) 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Ludvík Konderla a MUDr. Dagmar Indráková 

(schváleno všemi hlasy). 

ad 5) 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dohodu o partnerství k projektu „Technologické 

centrum a elektronická spisová služba ve správním obvodu města Třince“ mezi Městským 

úřadem Třinec a obcí Komorní Lhotka (schváleno všemi hlasy). 

ad 6) 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. IV obce Komorní Lhotka 

(schváleno všemi hlasy). 

ad 7) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření III. a vyúčtování plaveckého výcviku 

2008/2009 a rozbor hospodaření základní školy T. G. Masaryka v Komorní Lhotce (01-

06/2009). 

ad 8)  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření Integrovaného sociálního ústavu 

Komorní Lhotka  

ad9) – různé 

- Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo žádost o sponzorský dar občanskému 

sdružení Bambulín (zamítnuto všemi hlasy) 

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod 

spoluvlastnického podílu ve výši 8/832 na pozemcích p. č. 1377/1 a 2983/7 do 

majetku obce Komorní Lhotka z majetku Lesů České republiky (schváleno všemi 

hlasy). 

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi  
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ČEZ Distribuce a.s. a obcí Komorní Lhotka, č. IP-12-8004516 a zároveň pověřilo 

starostu obce jejím podepsáním (schváleno všemi hlasy). 

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 

104N07/55 mezi obcí Komorní Lhotka a Pozemkovým fondem České republiky a 

zároveň pověřilo starostu obce jeho podepsáním (schváleno všemi hlasy). 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p. č. 2915/8 a ukládá 

starostovi obce prověřit údaje o pozemku. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření společnosti Služby občanům, 

s.r.o. 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Jarmarku  

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o docházce na zasedání zastupitelstva 

obce 

- ad 10) – diskuse: 

- Diskuse se konala k jednotlivým bodům programu.  

- Zastupitelstvo obec bere na vědomí informace o umístění dopravního značení na 

místní komunikaci k O. Novákovi 

- Dožínky Boronow – 29. 8. 2009 

- ad 11) 

- Usnesení – viz příloha (schváleno všemi hlasy). 

- ad 12) 

- Starosta obce Stanislav Čmiel poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                    Stanislav Čmiel  

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 

Bc. Kateřina Kubaczková 
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U S N E S E N Í 

z XXXVII. řádného zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka, konaného dne  

10. srpna 2009 v zasedací místnosti obce Komorní Lhotka 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE: 

 

 

I. SCHVALUJE: 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o partnerství k projektu „Technologické 

centrum a elektronická spisová služba ve správním obvodu města Třince“ mezi 

Městským úřadem Třinec a obcí Komorní Lhotka. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. IV obce Komorní Lhotka. 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve 

výši 8/832 na pozemcích p. č. 1377/1 a 2983/7 do majetku obce Komorní Lhotka 

z majetku Lesů České republiky. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ 

Distribuce a.s. a obcí Komorní Lhotka, č. IP-12-8004516. 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 104N07/55 mezi obcí 

Komorní Lhotka a Pozemkovým fondem České republiky. 

 

 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ: 

 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření III. a vyúčtování plaveckého 

výcviku 2008/2009 a rozbor hospodaření základní školy T. G. Masaryka v Komorní 

Lhotce (01-06/2009). 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření Integrovaného sociálního 

ústavu Komorní Lhotka.  

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Miriam Szromkové o koupi pozemku 

p. č. 2915/8 a ukládá starostovi obce prověřit údaje o pozemku. 

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření společnosti Služby občanům, 

s.r.o. k 30. 6. 2009.  

 

 

 

III. NESCHVALUJE: 

 

1. Zastupitelstvo obce zamítá žádost o sponzorský dar občanskému sdružení Bambulín. 

 

 

 

 

 

Stanislav Čmiel        Petr Santarius 

starosta obce         místostarosta obce 
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Částečný výpis 

 

U S N E S E N Í 

z XXXVII. řádného zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka, konaného dne  

10. srpna 2009 v zasedací místnosti obce Komorní Lhotka 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE: 

 

 

I. SCHVALUJE: 

 

1. Dohodu o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronická spisová 

služba ve správním obvodu města Třince“ mezi Městským úřadem Třinec a obcí 

Komorní Lhotka. 

2. Rozpočtové opatření č. IV obce Komorní Lhotka. 

3. Žádost o bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 8/832 na pozemcích p. č. 

1377/1 a 2983/7 do majetku obce Komorní Lhotka z majetku Lesů České republiky. 

4. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Komorní Lhotka, 

č. IP-12-8004516. 

5. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 104N07/55 mezi obcí Komorní Lhotka a 

Pozemkovým fondem České republiky. 

 

 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ: 

 

1. Rozpočtové opatření III. a vyúčtování plaveckého výcviku 2008/2009 a rozbor 

hospodaření základní školy T. G. Masaryka v Komorní Lhotce (01-06/2009). 

2. Rozbor hospodaření Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka.  

3. Žádost paní Miriam Szromkové o koupi pozemku p. č. 2915/8 a ukládá starostovi 

obce prověřit údaje o pozemku. 

4. Rozbor hospodaření společnosti Služby občanům, s.r.o. k 30. 6. 2009.  

 

 

III. NESCHVALUJE: 

 

1. Žádost o sponzorský dar občanskému sdružení Bambulín. 

 

 

 

 

 

Stanislav Čmiel        Petr Santarius 

starosta obce         místostarosta obce 
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