Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 15.12.2010

Zastupitelstvo obce schválilo:
- ověřovatele zápisu – Anna Gajdošíková, Libuše Hrubá, navržený program a rozšíření
programu: 1) revokace bodu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kokory ze dne
10.11.2010 – zvolení jiného člena kontrolního výboru, 2) schválení finančního daru ve
výši 7,-- Kč členům zastupitelstva obce, kterým skončil dnem voleb 15.10.2010 mandát
- pověření rady obce, provedením rozpočtového opatření koncem roku 2010
- rozpočtové opatření č. 4 schválené radou obce dne 1.12.2010 a č. 5 schválené
zastupitelstvem obce - příloha č. l
- pravidla rozpočtového provizoria Obce Kokory na dobu od 1.1.2011 do doby schválení
rozpočtu na rok 2011- příloha č. 3
a financování projektu „Modernizace a zlepšení přístupnosti Zdravotního střediska v
Kokorách“ ve výši 1,500.000,-- Kč vlastního podílu a financovat jeho provoz minimálně
po celou dobu udržitelnosti
- plán prací a kulturních akcí v roce 2011- příloha č. 4 a č. 2
- započetí s vyřizováním změny územního plánu č. 4 z důvodu změny koncepce
odkanalizování obce Kokory z jednotné kanalizace na oddílnou
- podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů ve
vazbě na ust. § 47 odst. 1 a 4 § 53 odst. 1 tohoto zákona, že určeným zastupitelem pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace obce Kokory
bude paní Hana Zittová
- rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013- příloha č. 5
- harmonogram jednání rady obce a zastupitelstva obce na rok 2011- příloha č. 6
- složení inventarizační komise: Ing. Dominik Jurečka, Drahomíra Lörinczová, Libuše Hrubá
- Obecně závaznou vyhlášku č. l/2010, o místním poplatku ze psů – příloha č. 7
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
příloha č. 8
- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace – příloha č. 9
- Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného – příloha č. 10
- Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
příloha č. 11
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- revokaci bodu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kokory ze dne 10.11.2010 – zvolení
jiného člena kontrolního výboru
- za člena kontrolního výboru: JUDr. Ivanu Hučínovou
- finanční dar ve výši 7,-- Kč členům zastupitelstva obce Kokory, kterým dnem voleb
15.10.2010 skončil mandát – příloha č. 12

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- předávací protokol VaK a.s. Přerov – předány akcie za vodovodní přípojku
- zprávy z kontrolního a finančního výboru za rok 2010
- Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Kokory ze dne 14.12.2010
- stavební záležitosti – zdravotní středisko, mateřská škola, rozšíření chodníku u školy
- jednací řád a jeho připomínkování na další zasedání zastupitelstva obce s návrhem jeho
změn

Hana Zittová v.r.
starostka obce

