Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 16.04.2008
Zastupitelstvo obce schválilo:
- navržený program zastupitelstva obce
- zástupce Obce Kokory – Hanu Zittovou u příležitosti konání valné hromady a.s. Vodovody a
kanalizace Přerov
- použít finanční částku 180 tis. Kč, za kácení dřevin mimo les, na úhradu nákladů ve školní
jídelně a nákupu nábytku v základní škole
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
- při převodu pozemků na TJ Sokol Kokory:
- chodník u sokolovny v Kokorách ponechat průchozí pro občany a zapsat na tuto parcelu
věcné břemeno
- přes dětské hřiště umožnit přístup TJ Sokol Kokory do skladů
- vyhradit předkupní právo Obci Kokory, v případě prodeje pozemků ze strany TJ Sokol
Kokory
- pozemky u sokolovny v Kokorách budou používány pouze pro sportovní účely
- zřizovací listinu organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kokory
- složení hodnotící komise k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava stávající místní komunikace u učiteláku v obci Kokory“
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi majiteli pozemku p.č. 1062
v k.ú. Kokory a Obcí Kokory, jedná se o přípojku odpadních vod uloženou v místní
komunikaci p.č. 891/1
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- navýšení odměn členům zastupitelstva dle zákona č. 79/2008 Sb.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu usnesení z minulé schůze
- stavební úpravy rodinného domku č.p. 91 v Kokorách
- vydání rozhodnutí o umístění stavby – nová větev kanalizace, uložené v místní
komunikaci u učiteláku v Kokorách
- závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Dolek
- návrh rozpočtu na rok 2008, závěrečný účet za rok 2007 Sdružení obcí střední Moravy se
sídlem v Prostějově
- přijetí žádosti o dotaci na opravu budovy Obecního úřadu v Kokorách v rámci programu
POV
Zastupitelstvo obce uložilo starostce:
- prověřit majetkoprávní vyrovnání - prodej pozemků zastavěných komunikací v k.ú. Žeravice
na Magistrátu města Přerova, a podat zprávu na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Zittová Hana
Starostka obce

