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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 24. 6. 2019 u Orlovny 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informace o počtu dětí v DS ve školním roce 2019/2020 

Informaci o stavu stromů na parketě a jejich kácení 

Informace o podání žádosti o dotační titul na OSH Blansko 

 

ZO ukládá: 

ZO ukládá zjistit možnosti zřízení doskočiště (hygienické limity) na tréninkovém hřišti nebo obnovení 

na fotbalovém hřišti     Termín: 26. 8. 2019 

       Zodpovídá: Kocour   

ZO ukládá připravit návrh na řešení části pozemku p.č. 722/9 tak, aby byla zachována zeleň i obnoven 

chodník.      Termín: 26. 8. 2019 

      Zodpovídá: Kocour   

ZO ukládá oslovit majitele nemovitosti Surf a požadovat odklizení kontejneru. 

      Termín: 26. 8. 2019 

      Zodpovídá: Kocour 

 

ZO schvaluje: 

Usnesení: 19.6.1 

ZO schválilo 7 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Romana Pernicu a pana Aleše Zouhara a zapisovatelku 

zasedání paní Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 19.6.2 

ZO schválilo 9 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 19.6.3 

ZO schválilo účetní závěrku obce Kotvrdovice za rok 2018. 

Usnesení: 19.6.4 

ZO schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Kotvrdovice za rok 2018. 

Usnesení: 19.6.5 

ZO schválilo záměr obce a podmínky pro prodej pozemků p.č. 1362/5; p.č. 1362/6 a p.č. 1362/10. 

Usnesení: 19.6.6 

ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z JMK č. 05915819/OKH a pověřilo starostu k podpisu 

smlouvy. 

Usnesení:  19.6.7 

ZO schválilo realizaci výstavby malé vodní nádrže na Kombutském potoce a to jen za podmínky získání 

dotačního titulu a pověřuje starostu obce k přípravě všech potřebných povolení a k podání žádosti o 

dotační titul. 

Usnesení:  19.6.8 

ZO schválilo pověření starosty podat žádost o dotační titul na rekonstrukci kanalizace pod kaplí.  
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Usnesení:  19.6.9 

ZO schválilo realizaci čištění ČOV 1 a ČOV 2 dle nabídky za 190.000 Kč včetně DPH. 

Usnesení:  19.6.10 

ZO schválilo pověření starosty obce podáním žádosti o dotaci na revitalizaci školní zahrady.  

Usnesení:  19.6.11 

ZO schválilo úpravu prostranství vedle ZŠ dle rozpočtu Ing. Nováka ve výši 623.235 Kč a pověřilo 

starostu k zadání nabídkového řízení, vybrat nejlevnější společnost a úpravu realizovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 9 hlasy. 

Termín příštího zasedání: 26. 8. 2019 

 

Zapsala: Zita Doleželová 

V Kotvrdovicích dne 28. 6. 2019 
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