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ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE TELEFON E-MAIL V KOCHÁNOVĚ 

 Ing. Roman Vácha +420 604 604 491 oukochanov@seznam.cz 21.01.2014 

          

 

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Kochánov 

Pozvání občanů na řádné zasedání Zastupitelstva obce Kochánov 28.01.2014 (úterý) od 

19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kochánov. 

 Program jednání: 

1. Zahájení; 

2. Schválení programu jednání;  

3. Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 41. zasedání zastupitelstva obce; 

4. Schválení žádosti Sboru dobrovolných hasičů Kochánov o použití obecního symbolu na 

oblečení; 

5. Schválení smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce 

Kochánov v rámci přímé podpory sociálních aktivit s občanským sdružením TROJKA, 

Havlíčkův Brod v předloženém znění; 

6. Schválení dohody obce Kochánov a investorů stavby manželů M. a R. Prostředních se 

stavbou „Rodinný dům Kochánov“, vč. zastřešeného parkovacího stání, s komunikačním 

napojením na obecní komunikaci, se stavbou vodovodní přípojky a s napojením na obecní 

vodovod, se stavbou kanalizace, jímky na vyvážení, jímky na dešťovou vodu, vsaku, se 

stavbou přípojky plynu, terasy, zpevněných ploch a oplocení; 

7. Schválení zmocnění OTIDEA a.s., Praha 1, k podání žádosti o uveřejnění profilu 

zadavatele v Informačním systému veřejných zakázek; 

8. Schválení darovací smlouvu mezi obcí Kochánov a Římskokatalickou farností Úsobí ve 

věci finanční příspěvku (daru); 

 9. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt realizovaný dle Zásad pro 

poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina ze dne 10.12.20132 v rámci 

Programu obnovy venkova Vysočiny na akci „Oprava budovy Obecního úřadu Kochánov - 

III. etapa“; 

10. Informace o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kochánov; 

11. Informace o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Kochánov; 

12. Schválení podání žádosti Krajskému úřadu kraje Vysočina o přezkoumání hospodaření 

obce Kochánov za rok 2014 v souladu s ust. § 4 zákona č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů; 

13. Schválení zápisu do kroniky obce Kochánov za rok 2013; 

13. Schválení termínu 42. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014; 

14. Různé (materiály projednané zastupitelstvem bez přijatého usnesení):  

15. Závěr.  

 

 

                                                                                                                    Ing. Roman Vácha 

                                                                                                                starosta obce Kochánov 

                        v.r.     

Zveřejněno na úřední desce dne: 21.01.2014 

Sejmuto z úřední desky dne: 

http://www.kochanov.wz.cz/

