Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Kosořice
konaného dne 10. června 2009
Obecní zastupitelstvo po projednání:
a) schválilo
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program 19. zasedání
zapisovatelkou schůze paní Jaroslavu Kovaříkovou
ověřovatele zápisu: Jiří Cerman, Jiří Hruška
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 ke stavebnímu povolení
nákup pozemku parc. č. 740 v k. ú. Kosořice dle geometrického plánu č. 220-101/2009
z majetku OSBD za odhadní cenu
Obecně závaznou vyhlášku obce Kosořice č. 01/2009, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy
změnu člena výběrové komise dle bodu 36/09 – místo Denisy Mojžíšové Pýchové je
odsouhlasen ing. arch. Kukrál
firmu ZETA Benátky s.r.o., IČ 28178408 jako dodavatele na akci „Rekonstrukce místní
komunikace a chodníků, rozšíření sběrného místa“
zadávací dokumentaci a text výzvy zjednodušeného podlimitního výběrového řízení na akci
Lesopark Kosořice
výběrovou komisi pro VŘ dle bodu 52/09
firmy poptávané v rámci VŘ dle bodu 52/09
přísedící u Okresního soudu v Mladé Boleslavi – paní Vanda Kalinová, bytem Kosořice 12
záměr prodeje parcel tří částí pozemku p. č. 435/1 v k. ú. Kosořice (rozparcelováno na 435/83,
435/84, 435/85) jako stavební parcely pro individuální bytovou výstavbu.
cenu pozemku p. č. 435/1 v k. ú. Kosořice (rozparcelováno na 435/83 až 435/85) ve výši
nejméně 630 Kč/m2.
rozpočtová opatření č. 01/2009, 02/2009 a 03/2009
zadání kompletních služeb souvisejících s prodejem parcel 435/83, 435/84, 435/85 firmě
Reality B+B s.r.o.
závěrečný účet obce Kosořice za rok 2008 s výhradou
provede: Jaroslava Kovaříková
zodpovídá: Ing. Tomáš Poslt

b) vzalo na vědomí
61/09
62/09
63/09

zpráva finančního výboru o provedených kontrolách hospodaření
závěrečný účet Mikroregionu Chlum za rok 2008 bez výhrad
zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kosořice za rok 2008

c) pověřuje
64/09 starostu obce podepsáním smluv dle bodů 47/09, 51/09 a 59/09

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

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

