Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 28. listopadu 2006
Obecní zastupitelstvo po projednání:
a) schválilo
13/06
14/06
15/06
16/06
17/06
18/06
19/06
20/06
21/06
22/06

program 2. zasedání
zapisovatelkou schůze paní Jaroslavu Kovaříkovou
ověřovatele zápisu: Denisa Mojžíšová Pýchová, Jiří Cerman
návrhovou komisi ve složení Věra Králová, Jiří Hruška
dle nařízení vlády 50/2006 Sb. ze dne 1.3.2006 měsíční odměnu neuvolněným
členům zastupitelstva:
starosta – 7960 Kč, místostarosta – 6540 Kč, předsedové výborů a komisí – 760 Kč
rozpočtové provizorium na rok 2007
rozpočtová opatření č. 2/06
Jiřímu Hruškovi provádění truhlářských prací pro OÚ
bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kosořice, č. p. 454 a 40/1 ve vlastnictví České
republiky, do vlastnictví obce Kosořice
rozpočet Mikroregionu Chlum na rok 2007

b) zvolilo v souladu s § 84 zákona o obcích
23/06
24/06
25/06
26/06
27/06
28/06

členy finančního výboru Lenku Vávrovou a Marii Piknerovou
členy kontrolního výboru Alenu Bešíkovou a Marcelu Sabolovou
stavební komisi ve složení ing. Božena Vesecká (předsedkyně), Josef Poslt
kulturní, společenskou a sportovní komisi ve složení Jiří Hruška (předseda), Marcela
Sabolová, Vanda Kalinová
pořádkovou komisi ve složení Jaroslav Kovář (předseda), Miloš Kejla
komisi životního prostředí v prozatímním složení Jiří Cerman (předseda)

c) vzalo na vědomí
29/06
30/06
31/06

zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
informaci o elektrifikaci části obce Kosořice
výsledek výběrového řízení na akci Kosořice – obytná zóna „SAD“

d) pověřuje
32/06
33/06
34/06

starostu obce Ing. Tomáše Poslta podpisem smlouvy o dílo na akci Kosořice – obytná
zóna „SAD“ s firmou BOSTAS a. s. se sídlem Havlíčkova 659, 293 31 Mladá
Boleslav, IČ: 27448592
starostu obce Ing. Tomáše Poslta podáním žádosti obce o bezúplatný převod
pozemků (č. p. 454 a 40/1) do vlastnictví obce Kosořice
Finanční výbor zpracováním návrhu rozpočtu na rok 2007do příštího zasedání
zastupitelstva

……………………………

……………………………

Ing. Tomáš Poslt
starosta obce

Václav Vávra
místostarosta obce

