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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 22. 6. 2020 v Orlovně 

 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informaci o objednání přezkumu hospodaření obce za rok 2020 u JMK 

 

 

ZO ukládá: 

O rozhodnutí o vyjmutí hřbitova z připravovaného ÚP informovat Ing. Šejnohovou.  

     Zodpovídá:  Ing. Kunc 

     Termín:  30. 6. 2020 

Svolat pracovní jednání zastupitelů, rodičů podepsaných na petici a ředitelky PO  

Zodpovídá:  Kocour 

Termín:   30. 6. 2020 

Při prodeji části vodovodu v Chaloupkách uvést do protokolu, že provedení vodovodu neodpovídá 

platným ČSN a SVaK nebude po majitelích nemovitostí požadovat posunutí podezdívek plotů.   

Zodpovídá:  Kocour 

Termín:  31. 7. 2020 

 

 

Usnesení: 

20.5.1 

ZO schválilo 11 hlasy ověřovatele zápisu paní Moniku Sehnalovou a Ing. Zbyňka Vančuru a 

zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 

20.5.2 

ZO schválilo 11 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

20.5.3 

ZO schválilo 12 hlasy účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Kotvrdovice a zaúčtování ztráty organizace ve výši 

29.154,97 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let. 

20.5.4 

ZO schválilo 11 hlasy v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, Účetní závěrku obce Kotvrdovice sestavenou k 31. 12. 2019. 

20.5.5 

ZO schválilo 11 hlasy v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů Závěrečný účet obce Kotvrdovice za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Kotvrdovice za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad.  

20.5.6 

ZO schválilo 12 hlasy zveřejnění výzvy občanům k podávání žádostí o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení. 

20.5.7 
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ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu o spolupráci s Obcí Blatnička o účasti v projektu Společného nákupu 

silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2021 a pověřila starostu obce k podpisu smlouvy.  

20.5.8 

ZO schválilo 11 hlasy s účinností od července 2020 nové příspěvky na obědy pro cizí strávníky ve výši 

26 Kč pro seniory (70 Kč bude doplácet senior) a 41 Kč pro zaměstnance obce (55 Kč bude doplácet 

zaměstnanec). 

20.5.9 

ZO schválilo Směrnici pro práci s osobními údaji. 

20.5.10 

ZO revokovalo usnesení č. 20.4.11 ze dne 28. 5. 2020 o zařazení lokality U Brány p.č. 1447 pro stavbu 

hřbitova do zpracovávaného územního plánu a schválilo vyjmutí problematiky zřízení hřbitova 

z připravovaného územního plánu. 

20.5.11 

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330052658/001 na p.č. 1362/1 a 

pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 11 hlasy. 

Termín příštího zasedání: dle domluvy zastupitelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Zita Doleželová 

V Kotvrdovicích dne 26. 6. 2020 

 

 

vyvěšeno:  26. 6. 2020 

sejmuto:  14. 7. 2020 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 26. 6. 2020 
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