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 Usnesení 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Kochánov konaného dne 20. prosince 2011 
 

Zastupitelstvo obce Kochánov: 

 

105.  schvaluje program jednání 16. zasedání zastupitelstva obce; 

106. schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Andreu Koubkovou a 

Petra Adamce za zapisovatele Ing. Romana Váchu; 

107. schvaluje  Smlouvu o provedení stavby „I/38 Štoky, most ev. č. 38-0651“ s Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, Praha 4; 

108. schvaluje Smlouvu o poskytnutí právní moci s Mgr. Ing. Josefem Chlubnou, advokátem, 

Havlíčkův Brod; 

109. schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Kochánov a panem Kumštarem K., Lípa a ukládá 

podepsat kupní smlouvu v předloženém znění místostarostovi obce Kochánov; 

110. schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Kochánov a manželi Váchovými R. a J., Kochánov 

a ukládá podepsat kupní smlouvu v předloženém znění místostarostovi obce Kochánov; 

111. schvaluje Smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi obcí Kochánov a panem 

Bouchnerem J., Kochánov a uložení podepsat kupní smlouvu v předloženém znění 

místostarostovi obce Kochánov; 

112. schvaluje žádosti o poskytnutí informace k záměru realizace výstavby rodinného domku 

paní Špiňarové V., Kochánov a pana Kratochvíla M., Krasoňov; 

113. schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 826 o výměře 150 m
2
 a  p.č. 

842/2 o výměře 593 m
2
 oba v k.ú. Kochánov na Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Havlíčkův Brod; 

114. schvaluje rozpočet obce na rok 2012 a ukládá zveřejnit na úřední desce a v elektronické 

podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup;   

115.  schvaluje rozpočtovou změnu č. 3; 

116. bere na vědomí zápis o provedené kontrole kontrolního výboru Zastupitelstva obce 

Kochánov;  

117. bere na vědomí zápis o provedené kontrole finančního výboru Zastupitelstva obce 

Kochánov;  

118. schvaluje žádosti pana Nováka T., Kochánov o užívání (připojení) vody z obecního 

vodovodu pro rodinný domek na stavební parcele stp. č. 82 v k.ú. Kochánov;   

119. schvaluje termín 17. zasedání zastupitelstva obce v roce 2011 na 31. ledna 2012. 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Vácha                     Radek Heřmánek 

                starosta obce                                           místostarosta obce  

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce: 21.12.2011 

Sejmuto z úřední desky: 

 

 


