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USNESENÍ 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 30. 5. 2022 v Orlovně 

 

 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informaci o žádosti paní J. K. 

Informaci o obsazenosti MŠ pro školní rok 2022/23 

Informaci o podání žádosti o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 

Informaci o kontrole ČIŽP 

Informaci o připravovaném projektu přípojky kanalizace a komunikace u domu č. 115 

 

 

ZO ukládá: 

Svolat pracovní jednání s projektanty, kteří připravují varianty inovace ČOV.  

Zodpovídá: Kocour 

Termín:       31. 7. 2022 

Poptat firmy, které by v době prázdnin letošního roku mohly realizovat projekt na úpravu kotelny 

v budově ZŠ. 

Zodpovídá: Kocour 

Termín:       3. 6. 2022 

 

 

Usnesení: 

Usnesení: 22.4.1 

ZO schválilo 9 hlasy ověřovatele zápisu paní Lenku Odehnalovou a pana Aleše Zouhara a zapisovatelku 

zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 22.4.2 

ZO schválilo 9 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 19. 5. 2022. 

Usnesení: 22.4.3 

ZO schválilo 9 hlasy v souladu s § 84 odst.2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů Závěrečný účet obce Kotvrdovice za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Kotvrdovice za rok 2021 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Usnesení: 22.4.4 

ZO schválilo 9 hlasy v souladu s § 84 odst.2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů Účetní závěrku obce Kotvrdovice sestavenou k 31. 12. 2021. 

Usnesení: 22.4.5 
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ZO schválilo 9 hlasy účetní závěrku PO Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice a rozdělení zisku na 

úhradu ztráty minulých účetních období ve výši 475.011,22 Kč a převod částky 99.563,59 Kč do 

rezervního fondu organizace. 

Usnesení: 22.4.6 

ZO schválilo 8 hlasy prodej části pozemku p.č. 707/22 o výměře 5 m² panu P. V. za cenu 400 Kč/m² a 

pověřilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

Usnesení: 22.4.7 

ZO schválilo 9 hlasy bezúplatný převod pozemků p.č. 234/45; p.č. 234/62; p.č. 234/63; p.č. 234/64; p.č. 

234/65; p.č. 234/66; p.č. 234/67; p.č. 234/68 a p.č. 234/69 v k.ú. Kotvrdovice z vlastnictví ČR – SPÚ do 

vlastnictví obce Kotvrdovice. 

Usnesení: 22.4.8 

ZO schválilo 8 hlasy Dohodu o uzavření budoucí darovací smlouvy se stavebníkem veřejné 

infrakstruktury na p.č. 829 Jindřichem Kocourem a pověřilo místostarostu obce k podpisu dohody. 

Usnesení: 22.4.9 

ZO schválilo 9 hlasy zveřejnění záměru pronajmout byt č. 331 od září 2022 dle Směrnice pro využívání 

obecních bytů obce Kotvrdovice. 

Usnesení: 22.4.10 

ZO schválilo 9 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.č. 1357 v k.ú.             

Kotvrdovice a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

Usnesení: 22.4.11 

ZO schválilo 9 hlasy uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 36.000 Kč na obnovu 

dvou křížů v katastru obce Kotvrdovice a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 9 hlasy. 

Termín příštího zasedání: 27. 6. 2022 

Zapsala: Zita Doleželová, v Kotvrdovicích dne 2. 6. 2022 

vyvěšeno:  6. 6. 2022 

sejmuto:  21. 6. 2022 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 6. 6. 2022 
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