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 Usnesení 

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Kochánov konaného dne 28. srpna 2012 
 

Zastupitelstvo obce Kochánov: 

 

174.  schvaluje program jednání 24. zasedání zastupitelstva obce; 

175.  schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu 24. zasedání zastupitelstva obce; 

176. schvaluje zveřejnění záměru směny spoluvlastnického podílu o velikosti 8/838 ve 

vztahu k celku na pozemcích pozemků p. č. 349/7 o výměře 0,1424 ha, p. č. 367 o 

výměře 0,1293 ha, p. č. 385/2 o výměře 0,0162 ha, p. č. 387/2 o výměře 0,7010 ha, p. č. 

390  o výměře 0,0320 ha, p. č. 392 o výměře 0,1108 ha, p. č. 400/2 o výměře 0,0593 ha, 

p. č. 402/2 o výměře 1,2909 ha, p. č. 402/3 o výměře 0,0625 ha, p.č. 410  o výměře 

0,0907 ha, 411/1 o výměře 0,1205 ha, p. č. 411/2 o výměře 0,0191 ha, p. č. 412 o 

výměře 0,4036 ha, p. č. 413/7 o výměře 0,5216 ha, p. č. 413/8 o výměře 0, 0454 ha, p.č. 

654/1 o výměře 0,1062 ha, p. č. 654/2 o výměře 0,0037 ha, p. č. 654/3 o výměře 0,0035 

ha, p. č. 655/1 o výměře 0,1519 ha, p. č. 660  o výměře 0,0633  v k.ú. Pohled; 

177.  schvaluje žádost o souhlas spoluvlastníka s dělením lesních pozemků p. č. 349/6, 385,   

         400, 402/1, 412, 413/1, 413/2, 658 a 659 v k.ú. Pohled; 

178.  schvaluje dohodu o provedení práce uzavřenou s panem Práškem P. Lípa; 

179.  schvaluje rozpočtovou změnu č. 2; 

180.  schvaluje prodej pozemků dle PK č. 731/1 o výměře 0,1331 ha, dle PK č. 732/1 o                     

         výměře 0,4496 ha, dle PK č. 732/2 o výměře 0,1170 ha, dle PK č. 732/5 o výměře            

          0,1300 ha a dle PK č. 732/4 o výměře 0,1179 ha v k.ú. Kochánov Zemědělskému     

          družstvu Kochánov; 

181.  schvaluje zadání Změny č. 1 územního plánu Kochánov; 

182. schvaluje a ukládá pořizovateli Změny č. 1 územního plánu Kochánov Městskému 

úřadu Havlíčkův Brod, odboru rozvoje města, pokračování v další etapě zpracování 

Změny č. 1 územního plánu   Kochánov - návrh Změny č. 1 územního plánu Kochánov; 

183. schvaluje termín 25. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 na 25. září 2012. 
 

 

 

 

 

Ing. Roman Vácha                     Radek Heřmánek 

                starosta obce                                           místostarosta obce  

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce: 02.09.2012 

Sejmuto z úřední desky: 

 


