Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 12.12.2007

Zastupitelstvo obce schválilo:
- program a rozšíření programu
- rozpočtový výhled na rok 2008 a 2009 dle přílohy č. 2
- pravidla rozpočtového provizoria obce Kokory od 1.1.2008 do doby schválení rozpočtu ,
dle přílohy č. 3
- kupní smlouvu na odprodej parcely – ideální jedné poloviny p.č. 32/2 – zastavěná plocha
a nádvoří, ideální jedné poloviny p.č. 150/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace a ideální
jedné poloviny p.č. 46 – ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. Čelechovice za
celkovou cenu 252,-- Kč
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Kokory
- obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy
- schválilo harmonogram jednání zastupitelstva a rady obce na rok 2008
- návrh na změnu územního plánu – levá strana části Kazňov
- rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy. 4
- nabídku firmy Van Gansewinkel a.s. Olomouc na rok 2008 s upřesněním smluvních
podmínek

Zastupitelstvo obce neschválilo:
- podání návrhu na odprodej p.č. 989/3 a 989/4 v k.ú. Kokory
- Dodatek č. l ke kupní smlouvě ze dne 7. srpna 2006

-

2–

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- návrh firmy FORTEX – AGA a.s. Šumperk na dostavbu kanalizace a ČOV
- plán prací na rok 2008, příloha č. l
- informaci z jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc o opravě
komunikace I/55 vedoucí přes Kokory, ale s návrhem oprav se neztotožňuje. Ukládá
starostce dohodnout schůzku všech zúčastněných již v lednu 2008 na místě samém. Občané
budou informováni
- předložený znalecký posudek na finanční vyrovnání za vytěženou dřevinu mimo les a
doporučuje nechat vypracovat další znalecký posudek a celou tuto záležitost projednat
s právním zástupcem
- uzavření provozu Mateřské školy a Obecního úřadu v Kokorách mezi vánočními svátky
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