Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 18.06.2008.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- zrušení bodu 12 v programu „ Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ( povinný obec Kokory, oprávněný paní Kráčmarová ) „
- program zasedání zastupitelstva obce
- že nebude již dále ve věci schválení dodatku ke kupní smlouvě mezi obcí Kokory a ing.
Tůmovou jednat
- zveřejnění záměru převedení ideální poloviny parcel č. 928 o výměře 631,5 m2, č.1037 o
výměře 148,5 m2 a č.1131 o výměře 69,5 m2 – k.ú. Žeravice v majetku obce Kokory
- závěrečný účet obce Kokory za rok 2007 , který obsahoval vše dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, viz příloha 1- 4
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kokory za rok 2007 bez výhrad, příl. č.5
- hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Kokory za rok 2007, viz
příloha 6-10
- převedení hospodářského výsledku Základní a Mateřské školy Kokory (1,50 Kč ) do
rezervního fondu
- rozpočtové opatření č. I – viz příloha č. 11
- smlouvu o zřízení věcného břemene vedení NN na p.č. 995 v k.ú. Kokory
- smlouvu o dílo na opravu Obecního úřadu Kokory firmou IPS ENGINEERING a.s.,
Havířov
- smlouvu o dílo na opravu místní komunikace u „ Učiteláku „ firmou SISKO s.r.o., Přerov
- jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ust. § 44 písm.c) tohoto zákona
pořízení Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kokory.
Předmětem změny bude místní část Kazňov k výstavbě nízkoenergetického domu a dále
místní část Chrástka k výstavbě nízkoenergetického domu tzv. „ zelené bydlení „ .
- podíly úhrad nákladů na pořízení Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kokory
navrhovateli v poměru : jednu polovinu úhrady nákladů ponese pan Petr Němeček a druhou
polovinu úhrady nákladů ponese pan Marek Bartoník.
- podle ust. § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů ve vazbě na
ust. § 47 odst.1 a 4 § 53 odst. 1 tohoto zákona, že určeným zastupitelem pro spolupráci
s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace obce Kokory bude paní Hana
Zittová
- pracovní skupinu ve složení : ing. Jiří Zapletal,ing. Jaromír Vinklárek, František Koutný,
ing. Zbyněk Habáň,, Karol Drexler k řešení problematiky likvidace průmyslových a
splaškových vod v obci Kokory
Zastupitelstvo obce neschválilo :
- udělení vyjímky k výstavbě srubu na místě spáleného domu čp. 122 v obci Kokory
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
- všeobecné informace z činnosti obecního úřadu
Hana Zittová
starostka obce

