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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 27. 5. 2019 v budově Orlovny 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informaci o uvolnění pozemků p.č. 1362/6 a p.č. 1362/10 

Odstoupení pana Martina Kováře ze školské rady a Ing. Zbyňka Vančury z finančního výboru. 

 

ZO ukládá: 

Pozvat zástupce zpracovatele nového ÚP na schůzku za účasti pana starosty a Ing. Kunce. 

       Termín: 15. 6. 2019 

       Zodpovídá: Kocour   

Zadat VŘ na stavbu bytů dle parametrů dotačního titulu. 

      Termín: 30. 6. 2019 

      Zodpovídá: Kocour 

 

ZO schvaluje: 

Usnesení: 19.5.1 

ZO schválilo 13 hlasy ověřovatele zápisu paní Moniku Sehnalovou a Ing. Aloise Kunce a zapisovatelku 

zasedání paní Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 19.5.2 

ZO schválilo 13 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 19.5.3 

ZO schválilo RO č. 4/2019. 

Usnesení: 19.5.4 

ZO schválilo smlouvy o smlouvách budoucích č. 1030048586/001 týkající se parcelních čísel 720/3 a 

762/4 a smlouvy č. 1030048710/001 týkající se parcely č. 1362/1 se společností Energetika Boskovice, 

spol. s r.o. a pověřilo pana starostu podpisem těchto smluv. 

Usnesení: 19.5.5 

ZO schválilo zrušení předkupního práva na pozemky p.č.st. 462 a p.č. 707/14 a pověřilo starostu 

podpisem smlouvy o vzdání se předkupního práva. 

Usnesení:  19.5.6 

ZO schválilo jednu půjčku z rozpočtu FRB ve výši 200.000 Kč a pověřilo starostu obce k uzavření 

smlouvy dle vzoru předchozích smluv. 

Usnesení:  19.5.7 

ZO schválilo Směrnici pro využívání obecních bytů obce Kotvrdovice. 

Usnesení:  19.5.8 

ZO schválilo Nařízení obce č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád. 

Usnesení:  19.5.9 

ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou a přijalo nápravné opatření. 

Usnesení:  19.5.10 
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ZO schválilo smlouvu o prodeji pozemku p.č. 855 díl „a“ o výměře 54 m² panu A.P a koupi pozemku 

p.č. 33/3 díl „b“ o výměře 18 m², oboje za cenu 50 Kč/m² a pověřilo starostu k podpisu smlouvy. 

Usnesení:  19.5.11 

ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou DA power, s.r.o. na stavbu nové komunikace v ulici za hřištěm a 

pověřilo starostu jejím podpisem. Cena za provedené dílo dle smlouvy je 4.761.089 Kč včetně DPH. 

Usnesení:  19.5.12 

ZO schválilo provedení nutných oprav u budovy ZŠ – vrata, zábradlí u schodů a upravení tarasu. 

Usnesení:  19.5.13 

ZO schválilo závěrečný účet ZŠ a MŠ Kotvrdovice za rok 2018. Zisk z hospodářské činnosti ve výši 

2.159,01 Kč bude použit na pokrytí ztráty z hlavní činnosti, která činí 67.873,07 Kč.  

Usnesení:  19.5.14 

ZO schválilo opravu překopů na ulici Žleb a u tréninkového hřiště a pověřilo starostu obce provedením 

zadávacího řízení na výběr dodavatele.  

Usnesení:  19.5.15 

ZO schválilo zvýšení úplaty za školné v MŠ a DS na 300 Kč/dítě/měsíc.  

Usnesení:  19.5.16 

ZO schválilo ceník služeb provedených obecní technikou pro potřeby občanů. 

Usnesení:  19.5.17 

ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na údržbu cyklostezek a pověřilo starostu 

podpisem této smlouvy na dotaci ve výši 70.000 Kč. 

Usnesení:  19.5.18 

ZO schválilo provedení úpravy části pozemku 238/41 a pověřilo pana starostu organizací zadávacího 

řízení. 

Usnesení:  19.5.19 

ZO schválilo nabídku společnosti Suez, Využití zdrojů a.s. na svoz plastu a kompozitních obalů z 240 l 

nádob. 

Usnesení:  19.5.20 

ZO schválilo prodej pozemku p.č. 1362/9 o výměře 631 m² panu M. Š. na základě smlouvy o smlouvě 

budoucí ze dne 26. 7. 2017. Dohodnutá kupní cena je 201.800 Kč. 

Usnesení:  19.5.21 

ZO schválilo záměr obce převzít budovu č.p. 145 včetně p.č. st. 220 a p.č 238/42. 

Usnesení:  19.5.22 

ZO schválilo paní Marii Alexovou jako členku finančního výboru obce s platností od 1. 6. 2019. 

Usnesení:  19.5.23 

ZO schválilo Ing. Zbyňka Vančuru jako člena školské rady s platností od 1. 6. 2019. 

 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 13 hlasy. 

Termín příštího zasedání: 24. 6. 2019 

 

Zapsala: Zita Doleželová 

V Kotvrdovicích dne 3. 6. 2019 
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