Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 19. prosince 2007
Obecní zastupitelstvo po projednání:
a) schválilo
45/07
46/07
47/07
48/07
49/07
50/07
51/07

52/07

53/07
54/07
55/07
56/07
57/07

program 7. zasedání doplněn o bod „Schválení zkabelizování části telefonních
rozvodů firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s.“
zapisovatelkou schůze paní Jaroslavu Kovaříkovou
ověřovatele zápisu: Jiří Hruška, Věra Králová
návrhovou komisi ve složení Jiří Cerman, Denisa Mojžíšová Pýchová
Strategický plánu rozvoje obce Kosořice pro roky 2007 – 2013, včetně projektových
listů č. 1 až 7
rozpočtová opatření obce Kosořice č. 3/2007
dle nařízení vlády 614/2006 Sb. měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva
a to od 1. 1. 2008: starosta - 8360 Kč, místostarosta - 6870 Kč, předsedové výborů a
komisí - 800 Kč
Obecně závaznou vyhlášku obce Kosořice č. 05/2007, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška obce Kosořice č. 01/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
rozpočet obce Kosořice na rok 2008
směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
dodatek smlouvy o dílo s firmou Multiaqua inženýring s.r.o. – projektová dokumentace
ke stavebnímu povolení – odkanalizování obce Kosořice
zkabelizování části telefonních rozvodů firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a
příspěvek ve výši 40 000 Kč na provedení akce – směr Charvátce
vnitřní směrnici pro vedení účetnictví

b) zrušilo
58/07

rozhodnutí zastupitelstva č. 07/07 ze dne 10. 1. 2007 ve znění: „příspěvek na místní
poplatek dle vyhlášky 01/2007 z rozpočtu obce ve výši 60 Kč na každého poplatníka“.

c) neschválilo
59/07

záměr prodeje části pozemku 668/2 v k. ú. Kosořice

d) vzalo na vědomí
60/07
61/07

rozpočet Mikroregionu Chlum na rok 2008
zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce

e) pověřuje
62/07
63/07
64/07

Finanční výbor provedením kontroly hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové
organizace za rok 2007 do příštího zasedání OZ
Kontrolní výbor provedením inventarizace majetku do 31. 12. 2007 a provedením
kontroly plnění usnesení OZ za rok 2007 do příštího zasedání OZ
starostu obce podepsáním dodatku ke smlouvě č. 172/05 s firmou Multiaqua
inženýring s.r.o.

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

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

