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USNESENÍ 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 24. 1. 2022 v Orlovně 

 

 

ZO bere na vědomí: 

Rozpočtové opatření č. 8/2021 

Zmařenou investici rekonstrukce gastrozařízení v kuchyni ZŠ  

 

 

ZO ukládá: 

Dohodnout odkup části pozemku p.č. 431 

 

 

 

Usnesení: 

Usnesení: 22.1.1 

ZO schválilo 8 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Karla Nesrstu a Ing. Romana Pernicu a zapisovatelku 

zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 22.1.2 

ZO schválilo 10 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 17. 1. 2022. 

Usnesení: 22.1.3 

ZO schválilo 10 hlasy Dodatek ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK, který stanoví 

navýšení příspěvku JMK na 100 Kč za každého občana obce Kotvrdovice a pověřilo starostu obce k jeho 

podpisu. 

Usnesení: 22.1.4 

ZO schválilo 10 hlasy Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem 

Blanskem na rok 2022 s příspěvkem obce ve výši 113.000 Kč a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 22.1.5 

ZO 10 hlasy ověřilo, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, 
souhlasilo s předloženým návrhem Územního plánu Kotvrdovice a výsledky jeho projednání, včetně 
způsobu zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
rozhodlo o uplatněných námitkách a vydalo Územní plán Kotvrdovice formou opatření obecné povahy. 
Usnesení: 22.1.6 

ZO schválilo 9 hlasy vyřazení akce s názvem hřbitov na Žlebě s náklady ve výši 114.513,70 Kč z účtu 042 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek z důvodu prohlášení investice za zmařenou. 

Usnesení: 22.1.7 

ZO schválilo 10 hlasy rozpočtové opatření č. 1/2022 s příjmy ve výši 208.000 Kč a výdaji ve výši 208.000 

Kč. 
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Usnesení: 22.1.8 

ZO schválilo 10 hlasy uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-

001030072261/002-MOPR a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

Usnesení: 22.1.9 

ZO schválilo 10 hlasy zveřejnění záměru o prodeji části pozemku p.č. 781/1 o výměře 24 m² za cenu 50 

Kč/m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 11 hlasy. 

Termín příštího zasedání: 28. 2. 2022 

Zapsala: Zita Doleželová, v Kotvrdovicích dne 31. 1. 2022 

vyvěšeno:  1. 2. 2022 

sejmuto:  15. 2. 2022 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 1. 2. 2022 
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