Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 25.04.2007.

Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání zastupitelstva obce
- zástupce obce Kokory v dozorčí radě Vak Přerov a.s. – ing. Vladimíra Lichnovského
- zástupce obce Kokory na valnou hromadu Vak Přerov a.s. – starostku obce Hanu Zittovou
- podmínky pro předání majetku (vodovod na Olomoucké) formou nepeněžního vkladu
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kokory za rok 2006 bez výhrad
- závěrečný účet obce za rok 2006, který obsahoval vše dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, viz příloha č. 1-5
- hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kokory za rok 2006
viz příloha č. 6-9, a povoluje převést výsledek hospodaření ( 167,71 Kč ) :
2,--Kč
do fondu odměn
do rezervního fondu 165,--Kč
- závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Dolek
za rok 2006 – viz příloha 10-11
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene – stavba „ Čelechovicepřípojka vn, TS, vedení nn pro RD“
- návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy – Základní škola
Kokory
- postup při obsazení funkce ředitele ( ředitelky ) Základní školy a Mateřské školy Kokory
( konkurzní řízení )
- jmenování předsedy konkurzní komise za zřizovatele příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Kokory - Martina Pavlíka
- jmenování člena konkurzní komise za zřizovatele příspěvkové organizace Zákl. škola a
Mateřská škola Kokory - Hanu Zittovou
- jmenování za člena konkurzní komise za školskou radu – Stanislava Maiera
- odložení projednání bodu č. 10) „ Projednání návrhu na prodej části pozemku p.č. 617/5
v k.ú. Kokory „ na další zasedání zastupitelstva obce 20.06.2007
- sepsat žádost na Magistrát města Přerova, státní stavební dohled, o prošetření havarijního
stavu levé části budovy pivovaru, v majetku p. Klikara

Zastupitelstvo obce neschválilo :
- návrh na zřízení Rady obcí pro udržitelný rozvoj

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- smlouvu o dílo na cyklostezky v Mikroregionu Dolek

Zastupitelstvo obce pověřuje :
- radu obce k provádění rozpočtového opatření do částky 100.000,--Kč

Hana Zittová
starostka obce

