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Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Kochánov 

Pozvání občanů obce Kochánov na 6. řádné zasedání Zastupitelstva obce Kochánov, 

které se bude konat dne 03.03.2011 (čtvrtek) od 19:00 hodin v Obecním úřadě 

Kochánov. 

 Program jednání: 

1. Zahájení; 

2. Schválení programu jednání;  

3.  Schválení délky pobytu kontejneru na NO a VO dne 21.04.2010; 

4. Schválení zprávy předsedy inventarizační komise; 

5. Schválení dokumentu „Oběh účetních dokladů Obecního úřadu Kochánov“ 

6. Schválení dokumentu „Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

7. Informace o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kochánov; 

8. Schválení záměru prodat nemovitý majetek obce – spoluvlastnický podíl 8/407 - stp. č. 221 

o výměře 869 m
2
 v k.ú. Štoky; 

9. Schválení záměru prodat nemovitý majetek obce - spoluvlastnický podíl 8/407 – dům ve 

Zvonějově č.p. 153  v k.ú. Štoky;  

10. Schválení záměru prodat nemovitý majetek obce – spoluvlastnický podíl 8/838 – p.č. 

2644/1 o výměře 157 m
2
 v k.ú. Štoky; 

11. Schválení záměru prodat nemovitý majetek obce – spoluvlastnický podíl 8/838 – p.č. 

2644/2 o výměře 56 m
2
 v k.ú. Štoky; 

12. Schválení záměru prodat nemovitý majetek obce – spoluvlastnický podíl 8/838 – p.č. 

2642/2 o výměře 2333 m
2
 v k.ú. Štoky; 

13. Schválení záměru prodat nemovitý majetek obce – spoluvlastnický podíl 8/838 – p.č. 

2642/1 o výměře 1762 m
2
 v k.ú. Štoky; 

14. Schválení souhlasného prohlášení týkající se ideálního podílu pozemku p.č. 1160/17 o 

výměře 287 m
2
 v k.ú. Smrčná na Moravě; 

15.  Různé (informace o rušení poboček České pošty, informace o počtu nádob na SKO, info 

o změně trvale hlášených obyvatel, info o odpovědi ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

info ke sčítání lidu 2011, info k protokolu o zahájení daňové kontroly, info  zápisu MV 

ČR o průběhu metodického dne 02.02.2011);   

16.  Závěr  

 

                                                                                                                    Ing. Roman Vácha 

                                                                                                                starosta obce Kochánov 

 

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 23.02.2011 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

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

