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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 25. 1. 2021 v Orlovně 

 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

 

ZO ukládá: 

Zajistit kalkulaci od svozové firmy na různé frekvence vývozu plastů a komunálního odpadu.  

Termín: 1. 4. 2021 

Zodpovídá: Kocour 

Požádat stavební úřad v Jedovnicích o písemné vyjádření k nepovoleným stavbám v obci, a to včetně 

zkušebního vrtu u srubu pana Ševčíka. 

Termín: 1. 3. 2021 

Zodpovídá: Kocour  

 

 

Usnesení: 

Usnesení: 21.1.1 

ZO schválilo 12 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Karla Nesrstu a Ing. Romana Pernicu a zapisovatelku 

zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 21.1.2 

ZO schválilo 12 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 21.1.3 

ZO schválilo 10 hlasy Smlouvu o přeložce plynárenského zařízení č. 4000235366 s firmou GasNet a 

pověřilo starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení: 21.1.4 

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou GasNet na 

pozemku p.č. 855 a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

Usnesení: 21.1.5 

ZO schválilo 11 hlasy firmu SMV Projekt jako dodavatele projektové dokumentace budoucího 

obecního centra na p.č. 855.  

Usnesení: 21.1.6 

ZO schválilo 12 hlasy rozpočtové opatření č. 1/2021 s příjmy 68.500 Kč a výdaji 343.000 Kč. 

Usnesení: 21.1.7 

ZO schválilo 12 hlasy poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů ve výši 550 Kč za osobu a rok, výběr poplatků se řídí dle OZV č. 

2/2019.  

Usnesení: 21.1.8 

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí, firmou GasNet a paní S. na zřízení 

věcného břemene na pozemcích p.č. 527/15 a p.č. 764/2 a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

Cena za věcné břemeno byla stanovena na 500 Kč. 
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Usnesení: 21.1.9 

ZO schválilo 11 hlasy smlouvu s firmou Zásilkovna s.r.o. na umístění boxu napájeného solární energií 

pro výdej zásilek a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. Nájemné za pozemek bude ve výši 1.000 

Kč za rok. 

Usnesení: 21.1.10 

ZO schválilo 12 hlasy firmu Oknoservis s.r.o. s nabídkou ve výši cca 139.000 Kč jako dodavatele výměny 

oken a dveří v kotelně budovy ZŠ a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

Usnesení: 21.1.11 

ZO schválilo 12 hlasy podání žádosti o dotaci na výměnu oken a dveří v kotelně budovy základní školy. 

Usnesení: 21.1.12 

ZO schválilo 12 hlasy podání žádosti o dotaci na zakoupení vybavení do kuchyně základní školy. 

Usnesení: 21.1.13 

Návrh na zařazení bodu nepovolené stavby do příštího jednání zastupitelstva nebyl schválen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 12 hlasy. 

Termín příštího zasedání: 1. 3. 2021 

 

Zapsala: Zita Doleželová 

V Kotvrdovicích dne 29. 1. 2021 

 

vyvěšeno:  29. 1. 2021 

sejmuto:  12. 2. 2021 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 29. 1. 2021 
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