
O b e c   O T M A R O V
Otmarov 56, 664 57 p. Měnín, okres Brno-venkov

tel./fax 547229360, tel. 721229623, e-mail: otmarov.obec@seznam.cz
IČO: 00488259, bank. spojení KB Brno-venkov 12327641/0100

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Otmarov konaného dne
16.2.2023 v 18:00 hodin v sále společenského domu v Otmarově.

Návrh usnesení č.  1/0/3
Zastupitelstvo schvaluje navržený program 3. veřejného zasedání.

Hlasování č. 1        7 pro             0   proti                0 zdržel se hlasování

Usnesení č. 1/0/3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 1/1/3
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje paní Danu Grolichovou a pana Davida 
Koláčka jako ověřovatele zápisu.

Hlasování č. 2         7 pro                 0 proti                0 zdržel se hlasování

Usnesení č. 1/1/3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 1/2/3
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje p. Petru Brabcovou zapisovatelem 3. 
veřejného zasedání.

Hlasování č. 3           7 pro                    0 proti                0 zdržel se hlasování

Usnesení č. 1/2/3 bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 2/1/3
Zastupitelstvo obce Otmarov bere na vědomí provedené rozpočtové opatření
č. 12/2022.

Hlasování č. 4        7  pro                    0 proti                0 zdržel se hlasování

Usnesení č. 2/1/3 bylo schváleno.

Návrh unesení č. 4/1/3 
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje zprávu o výsledku inventarizace obce za rok 
2022 a schvaluje návrh majetku na vyřazení.                                                                

Hlasování č. 5                  7 pro                 0 proti                 0 zdržel se hlasování    

Usnesení č. 4/1/3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/1/3                                                                                               
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje uhrazení zálohy ve výši 570 000,- Kč na 
pořízení majetku z Dotace na separaci odpadu pro obce.                                         

Hlasování č. 6           7 pro                     0 proti                       0 zdržel se hlasování 

Usnesení č. 5/1/3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/1/3                                                                                              
Zastupitelstvo obce Otmarov pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy na 
prodloužení inženýrských sítí pro parcely č. 154/2, 154/5 a 154/11.                              

Hlasování č. 7              7  pro                0 proti          0 zdržel se hlasování             . 

Usnesení č. 6/1/3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/1/3
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje smlouvu a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti             č. 
388183/SoSB1/NES-000/2023.

Hlasování č. 8          6 pro                   0  proti                 1 zdržel se hlasování 
                                                                                              (Dana Grolichová)
Usnesení č. 7/1/3 bylo schváleno.



Návrh usnesení č. 8/1/3                                                                                                
Zastupitelstvo obce Otmarov pověřuje starostu podpisem smlouvy č. HO -
001030079879/002 - ENOR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.            

Hlasování č. 9                7 pro                 0 proti                       0 zdržel se hlasování

Usnesení č. 8/1/3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/1/3 
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku – SENIOR 
TAXI v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování č. 10                7 pro                 0 proti                    0 zdržel se hlasování 

Usnesení č. 9/1/3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10/1/3                                                                                              
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje žádost o připojení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“.    

Hlasování č. 11              0 pro                 7 proti                       0 zdržel se hlasování

Usnesení č. 10/1/3 nebylo schváleno.

V Otmarově 16.2.2023

______________________________ _________________________           
Petra Brabcová, v. r. Václav Gregorovič, v. r.
   místostarostka starosta
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