Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 31.10.2007.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program zasedání a rozšíření programu
- inventarizační komisi ve složení : Martin Pavlík, Drahomíra Lörinczová, Antonín Klučák
- návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN,
připojení RD manželů Hluších ( rozvodné zařízení ) na parcele č. 962 a 964 v k.ú. Kokory
- prodloužení stavby dočasné autobazar, pana Zdeňka Dopity na 5 let
- odprodej stavební parcely č. 382 v k.ú. Kokory o výměře 24 m2 za 10,--Kč/m2
- odprodej stavební parcely č. 384 v k.ú. Kokory o výměře 24 m2 za 10,--Kč/m2
- vydání souhlasu ke stavbě nízkoenergetického domu manželům Mandátovým
- záměr převodu pozemků Tělocvičné jednotě Kokory dle geometrického zaměření – část
sjezd do kotelny, tenisový kurt, část parcely hlavního hřiště
- záměr prodat zbytky obecních parcel dle geometrického zaměření, které užívají manželé
Škobrtalovi, Nezhybovi, pí. Slončíková
- rozpočtové opatření č. 4, příloha č. 1

Zastupitelstvo obce zamítlo :
- dodatek č.1 ke kupní smlouvě navržený ing. Tůmovou
- odvolání pana Zdeňka Kubáčka o zařazení parcel č. 306/5, 306/11 a 306/26 v k.ú. Kokory
do změn územního plánu obce Kokory,
- žádost manželů Oravcových o změnu územního plánu

Zastupitelstvo obce pověřuje :
- finanční výbor k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kokory
- kontrolní výbor k provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce za rok
2007

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- plnění usnesení z minulého zasedání ZO
- záměr následného bezúplatného převodu ½ parcel č. 46,150/6 a st. 32/2 v k.ú. Čelechovice,
obci Čelechovice s tím, že si obdarovaná obec uhradí veškeré náklady s tímto úkonem
spojené
- projednat návrh odprodeje parcel č. 983,984 v k.ú. Kokory nejdříve v radě obce
- doložení studie stavebníkem p. Bartoníkem, nízkoenergetického domu v lokalitě Kazňov
- návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Hana Zittová
starostka obce

