Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Kosořice
konaného dne 1. dubna 2009
Obecní zastupitelstvo po projednání:
a) schválilo
24/09

25/09
26/09
27/09
28/09
29/09
30/09
31/09
32/09
33/09
34/09
35/09
36/09
37/09
38/09
39/09
40/09

program 18. zasedání doplněn o body:
– schválení přípravy prodeje parcel – část pozemku 435/1
– schválení zadání výběrového řízení na akci Rekonstrukce místní komunikace
– schválení změn v žádosti na Lesopark
– změna členů zásahové jednotky SDH Kosořice
zapisovatelkou schůze paní Jaroslavu Kovaříkovou
ověřovatele zápisu: Jiří Cerman, Denisa Mojžíšová Pýchová
návrhovou komisi: věra Králová, Jaroslav Kovář
zadání vypracování projektové dokumentace na přestavbu č. p. 45 na Obecní dům panu Ing.
arch. Kukrálovi – Atelier KK ve stupni DUR
koncept návrhu přestavby č. p. 45 na Obecní dům dle návrhu Ing. arch. Kukrále
prodej pozemku p.č. 435/66 v k.ú. Kosořice, Lukáši a Lucii Luňáčkovým za cenu 630/Kč/m2
podání žádosti na získání dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu FROM v
roce 2009 se spoluúčastí obce na financování akce ve výši 5% na akci – Rekonstrukce místní
komunikace před sběrným místem
schválení smlouvy s firmou DIREKTA GROUP s.r.o. na vypracování dokumentace k žádosti z
programu FROM
podání žádosti na získání dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na akci –
„Rekonstrukce a rozšíření sběrného místa“
podání žádosti na získání dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje Podpora
projektů realizovaných v rámci OPŽP, prioritní osy 6 na akci – „Lesopark Kosořice“
znění zadávacího řízení mimo režim zákona na akci Rekonstrukce místní komunikace před
sběrným místem a chodníků před prodejnou
výběrovou komisi pro VŘ dle bodu 35/09 – předsedkyně Lenka Kukrálová, Denisa
Mojžíšová Pýchová, Václav Vávra
poptávané firmy dle bodu 35/09 – Zeteza, Draspol, Colas
žádost o změnu projektu na akci Lesopark Kosořice – vypuštění stavebních objektů SO 03,
SO 05, SO 10, SO 11
zadání geodetického zaměření části pozemku 435/1 pro výstavbu RD
změnu členů zásahové jednotky obce Kosořice

b) pověřuje
41/09 starostu obce podepsáním smluv dle bodů 30/09 a 32/09
42/09 starostu obce zajištěním návrhu rozparcelování části pozemku 435/1

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

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

