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USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 12. 12. 2022 

v Orlovně 

 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Rozpočtové opatření č. 12/2022 

 

ZO ukládá: 

- 

 

Usnesení: 

Usnesení: 22.9.1 

ZO schválilo 10 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 5. 12. 2022. 

Usnesení:  22.9.2 

ZO schválilo 10 hlasy rozpočet obce Kotvrdovice na rok 2023 s celkovými příjmy 

ve výši 13.150.000 Kč, výdaji ve výši 31.150.000 Kč a s financováním 

18.000.000 Kč, závaznými limity rozpočtu jsou celkové výdaje na jednotlivých 

paragrafech. 

Usnesení:  22.9.3 

ZO schválilo 10 hlasy střednědobý výhled obce Kotvrdovice na roky 2024 a 2025. 

Usnesení: 22.9.4 

ZO schválilo 10 hlasy rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Kotvrdovice s transferem zřizovatele ve výši 1.700.000 Kč. 

Usnesení: 22.9.5 

ZO schválilo 10 hlasy střednědobý výhled příspěvkové organizace Základní škola 

a Mateřská škola Kotvrdovice na roky 2024 a 2025. 

Usnesení: 22.9.6 

ZO schválilo 10 hlasy text bodu č. 8, v hlavě č. VII. Jednacího řádu obce 

Kotvrdovice v následujícím znění: Usnesení se přijímá k jednotlivým bodům a na 

závěr jednání se přečte přehled všech přijatých usnesení.  

Usnesení: 22.9.7 

ZO schválilo 10 hlasy závazný příslib, kterým se obec zavazuje, že do 

připravovaných změn územního plánu obce doplní změnu spočívající ve vyřazení 
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pozemku p.č. 1363/7 z ploch veřejných prostranství s tím, že tato změna bude 

provedena a schválena zastupitelstvem nejpozději do konce měsíce srpna r. 2026. 

Současně ukládá starostovi obce, aby závazný příslib vystavil a předal majitelce 

pozemku p.č. 1363/7. 

Usnesení: 22.9.8 

ZO schválilo 10 hlasy Plán financování obnovy kanalizace a Aktualizaci Plánu 

financování obnovy kanalizace obce Kotvrdovice. 

Usnesení: 22.9.9 

ZO schválilo 10 hlasy rozpočtové opatření č. 13/2022 s příjmy ve výši 55.000 Kč 

a výdaji ve výši 55.000 Kč. 

Usnesení: 22.9.10 

ZO schválilo 10 hlasy pravomoc starosty obce provést rozpočtové opatření nutné 

k zajištění řádného chodu obce do konce roku 2022 a mimo rámec § 6409. 

Usnesení: 22.9.11 

ZO schválilo 10 hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-

014330074888/001-ADS se společností EG.D, a.s. na zřízení věcného břemene 

na p.č. 234/21. 

Usnesení: 22.9.12 

ZO schválilo 10 hlasy nákup zahradního traktoru pro údržbu zeleně. 

Usnesení: 22.9.13 

ZO schválilo 10 hlasy přijetí finančního daru pro Základní školu a Mateřskou 

školu Kotvrdovice ve výši 5.000 Kč od společnosti Tauro a.s. 

Usnesení: 22.9.14 

ZO schválilo 10 hlasy kalkulovanou cenu stočného pro rok 2023 ve výši 0 Kč. 

 

Termín příštího zasedání: 23. 1. 2023 

Zapsala: Zita Doleželová, v Kotvrdovicích dne 19. 12. 2022 

 

 

 

 

 

vyvěšeno:  19. 12. 2022 

sejmuto:  4. 1. 2023 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 19. 12. 2022 

mailto:info@kotvrdovice.cz
mailto:starosta@kotvrdovice.cz
http://www.kotvrdovice.cz/

		2022-12-19T11:03:39+0100
	Leoš Kratochvil, DiS.




