Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 9.9.2009.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- ověřovatele zápisu
- rozšíření programu o bod – Ţádost o povolení výjimky z nejniţšího počtu ţáků v Základní
škole Kokory
- program zasedání zastupitelstva obce
- zveřejnění záměru odprodeje části parcely č. 976 v k.ú. Kokory, s tím , ţe nový majitel
uhradí geometrické zaměření a znalecký posudek
- příslib úhrady na poskytování sociálních sluţeb pro pana Bohuslava Voznicu
- prodej a cenu dle znaleckého posudku oddělených dílů ostatní plochy parcely č. 133/1
v k.ú. Kokory : cena dílu pozemku označeného písmenem „ j „ o výměře 168 m2 – 12.610,Kč, kupují manţelé Zdeněk a Jiřina Nezhybovi, cena dílu pozemku označeného písmenem
„ i „ o výměře 23 m2 – 1.730,--Kč, kupuje paní Blanka Slončíková, cena dílu pozemku
označeného písmenem „ h „ o výměře 30 m2 – 2.250,--Kč kupují manţelé Josef
a Ludmila Škobrtalovi
- směnu pozemků za cenu dle znaleckého posudku : pozemky předmětem směny –
pozemky dosud ve vlastnictví Obce Kokory oddělené dle dosud nepotvrzeného GPL
Cena nově vzniklého pozemku p.č. 133/19, dále oddělených dílů pozemku p.č. 142/1 ozn.
písm. „c“ a „f „ a odděleného dílu pozemku st. 225 ozn. písm. „a“ zjištěna čís. posudku
2094 – 137/2009 a to ve výši 73.300,--Kč.
Pozemky dosud ve vlastnictví TJ Sokol Kokory – cena pozemků p.č. 1055/3 a p.č. 1055/4
dle znaleckého posudku čís. 2035-078/2009 ve výši 21.540,--Kč.
Rozdílnost cen směňovaných pozemků činí 51.760,--Kč.
Obec Kokory – vlastník pozemku p.č. 133/1 zřídí oprávněné Tělocvičné jednotě Sokol
Kokory, bezúplatné věcné břemeno spočívající v právu přístupu a příchodu v rozsahu
zatíţeného pozemku p.č. 133/1 vymezeném GPL č. 485-62/2009.
Hodnota práva odpovídajícího věcnému břemeni zjištěna znaleckým posudkem čís.
2036-079/2009.
Povinná Tělocvičná jednota Sokol Kokory vlastník pozemku p.č. 142/1 zřídí úplatné věcné
břemeno ve prospěch oprávněné Obce Kokory v právu chůze a neomezeném přístupu a příchodu na pozemek p.č. 133/1 v rozsahu zatíţeného pozemku p.č. 142/1 vymezeném GPL
- pod č. 485-62/2009.
Cena úplatného věcného břemene činí 51.760,--Kč.
Způsob finančního vyrovnání :
TJ Sokol Kokory … Obci Kokory
51.760,--Kč za směňované pozemky
Obec Kokory
… TJ Sokolu Kokory 51.760,--Kč za úplatné věcné břemeno
Pohledávky budou mezi sebou vzájemně započteny. Započetím tyto pohledávky zaniknou.
- odkoupení pozemku parcela č. 1056/1 o výměře 48 m2 a pozemku parcela č.1056/2
o výměře 43 m2
- rozpočtové opatření č.2 – viz příloha č. 1
- výjimku z počtu ţáků v základní škole v rozsahu 134 ţáků základní školy pro školní rok
2009/2010

-2Zastupitelstvo obce neschválilo
- způsob a cenu prodeje částí parcel č. 612/1 a 612/2 v k.ú. Kokory a uloţilo radě obce
připravit návrh do příštího zasedání zastupitelstva obce
- ţádost manţelů Pavlíkových o úpravu obecního pozemku p.č. 890/1 před domem čp. 388
v Kokorách.
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starostka obce

