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USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kotvrdovice konaného dne 29. 9. 2021 v Orlovně 

 

 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Rozpočtové opatření č. 5/2021 

Informace o podnětu občana o nadměrném provozu v ulici ke Kanálu a jeho dosavadního řešení 

Informace o jednání s SÚ Jedovnice kvůli stavbě na p.č. 1369/1 a podnět k odstranění kabelu přes 

místní komunikaci. 

Žádost občana o pronájem startovacího bytu. 

Termín druhého projednávání územního plánu – 19. říjen 2021 na orlovně. 

Informaci o registraci obce jako plátce DPH. 

  

ZO ukládá: 

- 

 

Usnesení: 

Usnesení: 21.6.1 

ZO schválilo 9 hlasy ověřovatele zápisu Moniku Sehnalovou a Aleše Zouhara a zapisovatelku zasedání 

Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 21.6.2 

ZO schválilo 10 hlasy program jednání dle zveřejněné pozvánky. 

Usnesení: 21.6.3 

ZO schválilo 10 hlasy výsadbu stromů v rámci dotační výzvy 4/2021 NPŽP „Výsadba stromů – 

individuální projekty“ na pozemcích p.č. 1438; p.č. 1451 a p.č. 1461, a to včetně udržitelnosti projektu. 

Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou. Zápis z jednání zastupitelstva slouží jako 

souhlas majitele pozemku s výsadbou. 

Usnesení: 21.6.4 

ZO schválilo 9 hlasy dotaci pro Orel Kotvrdovice ve výši 100.000 Kč na provoz a vybavení budovy orlovny 

a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

Usnesení: 21.6.5 

ZO schválilo 11 hlasy Dodatek č. 2 k SOD č. 9/2020 v hodnotě 194.504,40 Kč bez DPH na provedení 

přeložky kanalizace v Chaloupkách a pověřilo starostu obce k jeho podpisu s firmou Reistav CZ. 

Usnesení: 21.6.6 

ZO schválilo 11 hlasy Dodatek ke Smlouvě o spolupráci s Obcí Blatnička na nákup energií na rok 2022 a 

pověřilo starostu obce k jeho dodatku. 

Usnesení: 21.6.7 

ZO schválilo 11 hlasy podmínky pronájmu plochy tvořené pozemky p.č. 229 a p.č. 850, a to nájemné 

2.500 Kč za rok a roční výpovědní lhůtu.  

Usnesení: 21.6.8 
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ZO schválilo 9 hlasy OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

včetně stanovení výše poplatku na rok 2022 ve výši 550 Kč/osoba/rok a osvobození od platby poplatku 

pro děti do 11 let věku. 

Usnesení: 21.6.9 

ZO schválilo 11 hlasy OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Usnesení: 21.6.10 

ZO schválilo 11 hlasy Rozpočtové opatření č. 6/2021 s příjmy ve výši 1.695.500 Kč a výdaji ve výši 

1.695.500 Kč. 

Usnesení: 21.6.11 

ZO schválilo 11 hlasy zveřejnění výzvy oznámení o přijímání žádostí od občanů o půjčku z fondu 

rozvoje bydlení. 

Usnesení: 21.6.12 

ZO schválilo 11 hlasy zpracovatele žádosti o dotaci na sběrný dvůr, garáže a zbrojnici společnost Plus 

Projekt a pověřilo starostu obce k podpisu příkazní smlouvy č. SML-Z-PP-21-124. 

Usnesení: 21.6.13 

ZO schválilo 12 hlasy možnost parkování autobusu na parkovišti u Surfu za poplatek dle OZV č. 3/2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 12 hlasy. 

Termín příštího zasedání: 25. 10. 2021 

Zapsala: Zita Doleželová, v Kotvrdovicích dne 7. 10. 2021 

vyvěšeno:  8. 10. 2021 

sejmuto:  23. 10. 2021 

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 8. 10. 2021 
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