Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 13.02.2008.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- program i jeho rozšíření o body : - schválení úhrady dopravy žáků MŠ a ZŠ Kokory na
plavecký výcvik z prostředků obce,
- schválení žádosti o schválení a podepsání smluv o zřízení
věcného břemene
- rozpočet obce Kokory na rok 2008 – viz příloha č. 1
- aby ing. Tůmová uhradila ve dvou splátkách v roce 2008 poplatek 52.800,--Kč za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.
První úhrada splátky do 30.06.2008 – částka ve výši 24.200,-- ( splátka ve výši 2.200,--Kč
byla uhrazena v lednu 2008 ), druhá úhrada splátky do 31.12.2008 – částka ve výši 26.400,-Kč.
- smlouvu na svoz pevného domovního odpadu firmou van Gansewinkel a.s.
- znění smluv na odprodej parcel č. 382 a 384 v k.ú. Kokory
- bezúplatný převod části parcely č. 987/1 díl „ b“ v k.ú. Kokory, 0,41 m2 z vlastnictví obce
Kokory do vlastnictví Olomouckého kraje, do Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
- zakoupení 2 ks měřičů rychlosti pro obec Kokory
- dokumentaci vlastního Programu obnovy vesnice – obce Kokory do roku 2010 – viz příloha
č.2
- realizaci akce v roce 2008 – oprava budovy Obecního úřadu Kokory, včetně sociál. zařízení
- žádost o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce
2008
- úhradu dopravy žáků Základní a Mateřské školy Kokory na plavecký výcvik z prostředků
obce
- žádost o schválení a podepsání smluv o zřízení věcného břemene č. IV-12-8001041/001
včetně Návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu věcného břemene do katastru
nemovitostí pro ČEZ Distribuci, a.s.
Zastupitelstvo obce neschválilo :
- ukládání materiálu z rekonstrukce přerovského nádraží v lokalitě „ Brambor „
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- zprávu kontrolního výboru za rok 2007
- zprávu o kontrole finančního výboru za rok 2007
- zprávu komise životního prostředí
- návrhy pojišťoven na pojištění majetku obce Kokory
- informaci o nabídce firmy TEWIKO systéme s.r.o na úsporu plynu
Hana Zittová
starostka obce Kokory
Pozn. : příloha 1 a 2 k nahlédnutí na Obecním úřadě Kokory

