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USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 30. 8. 2021 v Orlovně 

 

 

ZO bere na vědomí: 

Email adresovaný zastupitelům panem Jaroslavem Chrásteckým, email od manželů Hájkových, taktéž 

adresovaný zastupitelům a otevřený dopis JUDr. Mgr. Rostislava Šenka adresovaný zastupitelům a 

email od paní Lukasové adresovaný obecnímu úřadu. 

 

 

ZO ukládá: 

Do smluv o přeložkách plynovodu a kabelového vedení NN v Chaloupkách se pokusit dodat podmínku 

pro provedení přeložek, a to získání stavebního povolení na komunikaci. 

    Termín:  3. 9. 2021 

    Zodpovídá: Kocour 

 

Usnesení: 

Usnesení: 21.5.1 

ZO schválilo 10 hlasy ověřovatele zápisu Lenku Odehnalovou a Ing. Karla Nesrstu a zapisovatelku 

zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 21.5.2 

ZO schválilo 11 hlasy program jednání dle zveřejněné pozvánky. 

Usnesení: 21.5.3 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-

001030068173/001-MOPR na pozemku p.č. 1436/3 a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.4 

ZO schválilo 10 hlasy Smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 707/22 č. 

8800104353_1/BVB/P a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.5 

ZO schválilo 10 hlasy Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení v Chaloupkách a úhradě 

nákladů s ní souvisejících č. 4000238072 a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.6 

ZO schválilo 10 hlasy Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy elektřiny č. 9090008067 

v Chaloupkách v hodnotě 654.217 Kč a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.7 

ZO schválilo 11 hlasy investiční záměr na stavbu sběrného dvora, zázemí pro techniku a hasičské 

zbrojnice. 

Usnesení: 21.5.8 

ZO schválilo 10 hlasy záměr nechat zpracovat projekt na vnitřní úpravu nemovitosti č. 137 na obecní 

knihovnu. 

Usnesení: 21.5.9 
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ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního 

programu „Dotace obcím na zpracování územních plánů 2021“ ve výši 108.500 Kč a pověřilo starostu 

obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.10 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

JMK070930/21/OKH v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Jihomoravského kraje pro rok 2021“ ve výši 72.000 Kč a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.11 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

JMK070962/21/ORR v rámci dotačního programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací 

a úpravy běžeckých tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021“ ve výši 70.000 Kč a pověřilo starostu obce 

k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.12 

ZO schválilo 11 hlasy Plán financování obnovy kanalizace obce Kotvrdovice. 

Usnesení: 21.5.13 

ZO schválilo 11 hlasy zveřejnění nového záměru na pronájem pozemků p.č. 229 a p.č. 850. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 10 hlasy. 

Termín příštího zasedání: 29. 9. 2021 

Zapsala: Zita Doleželová, v Kotvrdovicích dne 2. 9. 2021 

vyvěšeno:  8. 9. 2021 

sejmuto:  23. 9. 2021 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 8. 9. 2021 
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