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USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 28. 6. 2021 v Orlovně 

 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informace o školním roce 2021/2022 v MŠ 

Informaci o podání žádosti o přezkum hospodaření obce za rok 2021 

Zprávu kontrolního výboru č. 2/2021 

 

ZO ukládá: 

Zjistit zájem o pronájem pozemků p.č. 229 a 850. 

Termín:        30. 7. 2021 

Zodpovídá:    Kocour 

 

Usnesení: 

Usnesení: 21.4.1 

ZO schválilo 7 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Keprta a Tomáše Musila a zapisovatelku zasedání Zitu 

Doleželovou. 

Usnesení: 21.4.2 

ZO schválilo 9 hlasy program jednání dle zveřejněné pozvánky. 

Usnesení: 21.4.3 

ZO schválilo 9 hlasy účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Kotvrdovice a zaúčtování ztráty organizace ve výši 

377.983,18 Kč na účet výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Usnesení: 21.4.4 

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

pozdějších předpisů Účetní závěrku obce Kotvrdovice sestavenou k 31. 12. 2020. 

Usnesení: 21.4.5 

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

pozdějších předpisů Závěrečný účet obce Kotvrdovice za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Kotvrdovice za rok 2020 a vyjádřilo souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad.  

Usnesení: 21.4.6 

ZO zamítlo 9 hlasy prodej pozemků p.č. 229 a p.č. 850. 

Usnesení: 21.4.7 

ZO schválilo 8 hlasy zveřejnění záměru na prodej částí pozemků p.č. 85/1, p.č. 86/1 a p.č. 123/1 za cenu 

400 Kč/m². 

Usnesení: 21.4.8 

ZO schválilo 8 hlasy prodej pozemku p.č. 19/2 panu P. K. za cenu 400 Kč/m² a pověřilo starostu obce 

k podpisu kupní smlouvy. 

Usnesení: 21.4.9 
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ZO schválilo 8 hlasy prodej části pozemku p.č. 707/22 panu P. V. za cenu 400 Kč/m² a pověřilo starostu 

obce k podpisu kupní smlouvy.  

Usnesení: 21.4.10 

ZO schválilo 8 hlasy prodej části pozemku p.č. 70/10 panu M. Š. za cenu 400 Kč/m² a pověřilo starostu 

obce k podpisu kupní smlouvy. 

Usnesení: 21.4.11 

ZO schválilo 8 hlasy prodej pozemků p.č. 234/117 manželům N., p.č. 234/118 manželům S., 234/119 

paní I. K. a 234/120 panu J. S., všechny za cenu 50 Kč/m² a pověřilo starostu obce k podpisu kupních 

smluv. 

Usnesení: 21.4.12 

ZO schválilo 8 hlasy Smlouvu o spolupráci s Obcí Blatnička o účasti v projektu Společného nákupu silové 

elektřiny a zemního plynu pro rok 2022 a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

Usnesení: 21.4.13 

ZO schválilo 13 hlasy rozpočtové opatření č. 4/2021 s příjmy ve výši 320.000 Kč a výdaji ve výši 320.000 

Kč. 

Usnesení: 21.4.14 

ZO schválilo 9 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030066802/001-

ENGB a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.4.15 

ZO schválilo 9 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030068172/001-

MOPR a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.4.16 

ZO schválilo 7 hlasy prodloužení termínu pro dodání podkladů o zahájení stavebního řízení na p.č. 

1362/5 a to do 30. 9. 2021. 

Usnesení: 21.4.17 

ZO schválilo 9 hlasy zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 70/10 u č.p. 63 za cenu 50 Kč/m². 

Usnesení: 21.4.18 

ZO schválilo 9 hlasy pořízení nového hracího prvku do parku u Surfu v hodnotě kolem 45.000 Kč. 

Usnesení: 21.4.19 

ZO schválilo 9 hlasy zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č. 1279 za cenu 1 Kč/m²/rok. 

Usnesení: 21.4.20 

ZO schválilo 9 hlasy uzavřít darovací smlouvu se Sdružením místních samospráv o finančním příspěvku 

ve výši 200.000 č ve prospěch obcí a regionů postižených vichřicí v červnu 2021 a pověřilo starostu 

obce jejím podpisem. Zároveň zastupitelstvo obce pověřilo starostu k provedení rozpočtového 

opatření ve výši 200.000 Kč a navýšení financování na § 5269. 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 9 hlasy. 

Termín příštího zasedání: 30. 8. 2021 

Zapsala: Zita Doleželová, v Kotvrdovicích dne 5. 7. 2021 

vyvěšeno:  6. 7. 2021 

sejmuto:  20. 7. 2021 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 6. 7. 2021 
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