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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 12. 4. 2021 v Orlovně 

 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Žádost o koupi pozemků p.č. 229 a p.č. 850 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 

Informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

Omluvu Ing. Kunce za nepřesnou formulaci ohledně stavby opěrné zdi firmy BeF Home, s.r.o.  

 

ZO ukládá: 

Poptat nový i použitý nosič kontejnerů za UKT. 

Zodpovídá: Kocour, Pernica 

Termín:       24. 5. 2021 

Připravit návrhy využití volné plochy pod domem č.p. 1 (p.č. 229 a p.č. 850)  

Zodpovídá: Kocour 

Termín:       8. 6. 2021 

Zorganizovat setkání v parku kvůli prodeji částí pozemků p.č. 85/1 a p.č. 86/1 

    Zodpovídá: Kocour 

    Termín:       15. 6. 2021 

Požádat SÚ Jedovnice o aktualizaci vyjádření o černých stavbách v obci 

Zodpovídá: Kocour 

Termín:       19. 4. 2021 

 

 

Usnesení: 

Usnesení: 21.2.1 

ZO schválilo 11 hlasy ověřovatele zápisu Marii Alexovou a Jiřího Zouhara a zapisovatelku zasedání Zitu 

Doleželovou. 

Usnesení: 21.2.2 

ZO schválilo 11 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 21.2.3 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o dílo se společností Dopravní stavby Brno, s.r.o. v hodnotě 1.497.734,44 

Kč bez DPH na zhotovení inženýrských sítí, komunikace a parkoviště na p.č. 855 a p.č. 33/2 a pověřují 

starostu obce k jejímu podpisu do 26. 4. 2021. 

Usnesení: 21.2.4 

ZO schválilo 11 hlasy zveřejnění záměru pronajmout 2 nové obecní byty za tržní nájemné 

s předpokládaným termínem pronájmu od začátku června.  

Usnesení: 21.2.5 

ZO zamítlo 11 hlasy prodej části pozemku p.č. 827 o rozměrech 2 x 48 m. 

Usnesení: 21.2.6 
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ZO schválilo 11 hlasy přesunutí rozhodnutí o prodeji částí pozemků p.č. 85/1 a p.č. 86/1 na červnové 

jednání zastupitelstva obce. 

Usnesení: 21.2.7 

ZO schválilo 11 hlasy poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kotvrdovice pro SDH Kotvrdovice ve výši 

60.000 Kč a pověřilo starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.  

Usnesení: 21.2.8 

ZO schválilo 11 hlasy poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kotvrdovice pro TJ Rakovec Kotvrdovice ve 

výši 185.000 Kč a pověřilo starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.  

Usnesení: 21.2.9 

ZO schválilo 10 hlasy poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kotvrdovice pro Orel jednotu Kotvrdovice ve 

výši 75.000 Kč a pověřilo starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy v hodnotě 30.000 Kč. 

Usnesení: 21.2.10 

ZO schválilo 11 hlasy investiční záměr projektu „Obec Kotvrdovice – rekonstrukce kuchyňského 

provozu a otvorových výplní v ZŠ“. 

Usnesení: 21.2.11 

ZO schválilo 11 hlasy záměr podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2021 z podprogramu 

298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v 

působnosti obcí pro projekt „Obec Kotvrdovice - rekonstrukce kuchyňského provozu a otvorových 

výplní v ZŠ“ včetně závazku spolufinancování akce z prostředků obce v minimální výši 10 % celkových 

nákladů akce. 

Usnesení: 21.2.12 

ZO schválilo 11 hlasy rozpočtové opatření č. 3/2021 s příjmy 0 Kč a výdaji ve výši 1.000.000 Kč. 

Usnesení: 21.2.13 

ZO schválilo 11 hlasy inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků obce 

Kotvrdovice za rok 2020.  

Usnesení: 21.2.14 

ZO zamítlo návrh požadavku na rozeslání podrobnějších informací o účtu 042 zastupitelům. 

Usnesení: 21.2.15 

ZO schválilo 11 hlasy podání žádosti o dotační titul na výsadbu zeleně z MŽP program Sázíme 

budoucnost. 

 

 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 11 hlasy. 

Termín příštího zasedání: 24. 5. 2021 

 

Zapsala: Zita Doleželová 

V Kotvrdovicích dne 20. 4. 2021 

 

vyvěšeno:  21. 4. 2021 

sejmuto:  7. 5. 2021 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 21. 4. 2021 
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