Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Kosořice
konaného dne 5. srpna 2009
Obecní zastupitelstvo po projednání:
a) schválilo
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program 20. zasedání
zapisovatelkou schůze paní Jaroslavu Kovaříkovou
ověřovatele zápisu: Jaroslav Kovář, Věra Králová
návrhovou komisi: Denisa Mojžíšová Pýchová, Jiří Hruška
podání žádosti z Programu rozvoje venkova na akci „Obecní dům v obci Kosořice“
smlouvu s firmou DIREKTA GROUP s.r.o. na vypracování dokumentace k žádosti z PRV na akci
„Obecní dům v obci Kosořice“
Plán práce s mládeží v obci Kosořice 2010-2012
Plán vzdělávání obyvatel v obci Kosořice 2010-2012
způsob splacení druhé částky za koupi nemovitosti č. p. 45 od Jana Pavlíčka dle předloženého
dodatku kupní smlouvy
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s OSBD Mladá Boleslav za
účelem uložení a provozování vodovodní přípojky v délce 8 m na stp. č. 26/1
smlouvu o zřízení věcného břemena na pozemky 622/2, 650/1 a 435/1 pro ČEZ Distribuce a. s.
firmu HYPŠA s.r.o., IČ 26736063 jako dodavatele na akci „Lesopark Kosořice“ a uzavření
smlouvy o dílo
výběrová kritéria – prodej parcel 435/83 - 435/85
prodej pozemku parc. č. 435/83 v k.ú. Kosořice, Jarmile Štechové, Kosořice 19, za cenu
630 Kč/m2
prodej pozemku parc. č. 435/84 v k.ú. Kosořice, Jaroslavu Machačovi, Kosořice 125, za cenu
630 Kč/m2
prodej pozemku parc. č. 435/85 v k.ú. Kosořice, Milanu a Janě Ottovým, Kosořice 77, za cenu
630 Kč/m2
podání žádosti z OPŽP na akci „ Kosořice - splašková kanalizace a ČOV“
smlouvu s firmou DIREKTA GROUP s.r.o. na vypracování dokumentace k žádosti z OPŽP na
akci „Kosořice - splašková kanalizace a ČOV“
rozpočtová opatření č. 4/2009
nákup části pozemku parc. č. 37 v ZE v k. ú. Kosořice o výměře cca 70 m2 od pana Václava
Vávry za odhadní cenu
zadání vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci
komunikací na parc. č. 650/1 a 435/31, 435/78 Ing. Stejskalovi – Dopravní projekce dle
předložených návrhů

b) vzalo na vědomí
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zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách
zprávu o hospodaření obce v 1. pololetí 2009
zprávu o průběhu příprav projektu „Obecní dům v obci Kosořice“

……………………………
Ing. Tomáš Poslt
starosta obce

……………………………
Václav Vávra
místostarosta obce

