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Usnesení 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Kochánov konaného dne 3. března 2011 
 

Zastupitelstvo obce Kochánov: 

 

 

8. schvaluje za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Petra 

Adamce  a Ing. Michala Chlubnýho za zapisovatele Ing. Romana Váchu; 

9.      schvaluje délku pobytu kontejneru na NO a VO dne 21.04.2010; 

10.    schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce   

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

Havlíčkův Brod v předloženém znění; 

   11.    schvaluje zprávu předsedy inventarizační komise; 

12.    schvaluje dokument „Oběh účetních dokladů Obecního úřadu Kochánov“;  

13.  schvaluje dokument „Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

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

14.     schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kochánov; 

15.     schvaluje Závěrečný účet obce Kochánov za rok 2010; 

16.   schvaluje záměr prodat nemovitý majetek obce – spoluvlastnický podíl 8/407 - stp. č. 

221 o výměře 869 m
2
 v k.ú. Štoky; 

17.    schvaluje záměr prodat nemovitý majetek obce - spoluvlastnický podíl 8/407 – domu ve 

Zvonějově č.p. 153  v k.ú. Štoky;  

18.  schvaluje záměr prodat nemovitý majetek obce – spoluvlastnický podíl 8/838 – p.č. 

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

19.  schvaluje záměr prodat nemovitý majetek obce – spoluvlastnický podíl 8/838 – p.č. 

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

20.  schvaluje záměr prodat nemovitý majetek obce – spoluvlastnický podíl 8/838 – p.č. 

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

21.  schvaluje záměr prodat nemovitý majetek obce – spoluvlastnický podíl 8/838 – p.č. 

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

22.  schvaluje souhlasné prohlášení týkající se ideálního podílu pozemku p.č. 1160/17 o 

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

23.    schvaluje kácení stromů na pozemku p.č. 799/1 v k.ú. Kochánov; 

24.    schvaluje kácení stromů na pozemku p.č. 3 v k.ú. Kochánov; 

25.    schvaluje kácení stromů na pozemku p.č. 822/2 v k.ú. Kochánov; 

26.    schvaluje termín 7. řádného zasedání zastupitelstva obce v roce 2011 na 29. března 

2011. 

 

 

Ing. Roman Vácha                     Radek Heřmánek 

                starosta obce                                           místostarosta obce  

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce: 12.03.2011 

Sejmuto z úřední desky: 

 


