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Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Kochánov 

Pozvání občanů obce Kochánov na 15. zasedání Zastupitelstva obce Kochánov, které se 

bude konat dne 29.11.2011 (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 15. zasedání zastupitelstva obce; 

4. Schválení darovací smlouvy na zajištění provozu pojízdné prodejny na rok 2012 panu 

Zbyňku Mrkvičkovi, Chotěboř; 

5. Schválení darovací smlouvy na zkvalitnění a rozvoj péče o lidi nemocné roztroušenou 

sklerózou pro Oblastní charitu v Červeném Kostelci; 

6. Schválení smlouvy o veřejných službách na přepravu cestujících veřejnou linkovou 

dopravou v silniční dopravě s ICOM transport, a.s., Jihlava; 

7. Schválení smlouvy o provádění zimní údržby místních komunikací se ZD Kochánov, 

Kochánov; 

8. Schválení smlouvy o nájmu světelné vánoční výzdoby s MK – mont iluminations s.r.o., 

Klášterec nad Ohří;   

9. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2012; 

10. Návrh zmocnění starosty obce Kochánov k provádění rozpočtových změn do výše 

100 000,- Kč; 

11. Návrh předsedy finančního výboru na volbu člena finančního výboru v souladu 

s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích; 

12. Návrh na ukončení činnosti obecní knihovny k 31.12.2011; 

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

(zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kochánov za rok 2011, nabídka na prodej 

nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna, a.s., protokol o kontrolním zjištění podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví, informace o činnosti obecního úřadu za předchozí 

období, informace o dotaci na výsadbu zeleně na obecních pozemcích, odpovědný 

zástupce k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, pronajímání hasičské stříkačky 

PS  12, činnost kontrolního a finančního výboru); 

14.  Závěr  

 

                                                                                                                    Ing. Roman Vácha 

                                                                                                                starosta obce Kochánov 

 

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 20.11.2011 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 
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