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USNESENÍ 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 29. 8. 2022 v Orlovně 

 

 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů a námitku a oznámení Ing. Kunce 

Rozpočtové opatření č. 7/2022 

Informace o neoprávněném odčerpání finančních prostředků z účtů PO 

 

 

ZO ukládá: 

Písemně informovat Ing. Kuncovou o postupu řešení její žádosti.  

Termín:  9. 9. 2022 

Zodpovídá:  Kocour 

 

 

Usnesení: 

Usnesení: 22.6.1 

ZO schválilo 8 hlasy ověřovatele zápisu paní Lenku Odehnalovou a Ing. Karla Nesrstu a zapisovatelku 

zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 22.6.2 

ZO schválilo 11 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 22. 8. 2022. 

Usnesení: 22.6.3 

ZO schválilo pronajmout byt č. 331 panu M. K. a pověřilo starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.  

Usnesení: 22.6.4 

ZO schválilo 11 hlasy podání žádosti na pořizovatele územního plánu o úpravu textové části aktuálního 

územního plánu tak, aby odpovídala části grafické, a to do 31. 8. 2022. 

Usnesení: 22.6.5 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu č. JMK078407/22/OK s JMK o poskytnutí dotace na obnovu dvou křížů 

v katastru obce Kotvrdovice ve výši 36.000 Kč a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 22.6.6 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu č. JMK077218/22/ORR s JMK o poskytnutí dotace na udržování čistoty 

cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí ve výši 59.769 Kč a pověřilo starostu obce 

k jejímu podpisu. 

Usnesení: 22.6.7 

ZO schválilo 11 hlasy podepsání Smlouvy č. 1210400284 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky k projektu Výsadba dřevin v obci Kotvrdovice ve výši 202.450 Kč a 

pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 
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Usnesení: 22.6.8 

ZO zamítlo smlouvu o dílo a její dodatek na stavební úpravy obchodu na obecní knihovnu. 

Usnesení: 22.6.9 

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu s EG.D o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého 

napětí č. 9002012361 a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 22.6.10 

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu s GasNet o připojení k distribuční soustavě č. 320090199692 a pověřilo 

starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 22.6.11 

ZO zamítlo 11 hlasy prodej části pozemku p.č. 781/1. 

Usnesení: 22.6.12 

ZO schválilo 12 hlasy rozpočtové opatření č. 8/2022 s příjmy ve výši 500.000 Kč a výdaji ve výši 500.000 

Kč. 

Usnesení: 22.6.13 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o spolupráci při nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2023 

s obecně prospěšnou společností Tradice Slovácka z obce Blatnička a pověřilo starostu obce k podpisu 

smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 12 hlasy. 

Termín příštího zasedání: bude upřesněno po volbách 

Zapsala: Zita Doleželová, v Kotvrdovicích dne 5. 9. 2022 

vyvěšeno:  7. 9. 2022 

sejmuto:  22. 9. 2022 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 7. 9. 2022 
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