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 Usnesení 

z 17. zasedání Zastupitelstva obce Kochánov konaného dne 31. ledna 2012 
 

Zastupitelstvo obce Kochánov: 

 

120.  schvaluje program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce; 

121. schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce pana Václava Kroutila a 

pana Ing. Michala Chlubného a zapisovatele zápisu 17. zasedání zastupitelstva obce pana Ing. 

Romana Váchu; 

122. schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt realizovaný dle Zásad pro 

poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina č. 13/2011 ze dne 13.12.2011 

v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na akci „Oprava budovy Obecního úřadu 

Kochánov - I. etapa“; 

123. 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; 

124. schvaluje záměr prodeje nemovitosti – části pozemku dle PK č. 842/3 o výměře 442 m
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v k.ú. Kochánov;  

125. schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č.j. 8588/21/11/21100-kub s Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, Praha 4; 

126. zmocňuje ředitele Lesního družstva ve Štokách, Štoky 261  Ing. Milana Fílu na základě 

plné moci ve věci zastupování ve všech záležitostech týkajících se stavebních úprav 

souvisejících s modernizací D1 a při jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR; 

127. rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu Kochánov podle ust. § 44 písm. a) a c) 

zákona č. 183/2006 Sb.;   

128. určilo zastupitele obce Ing. Michala Chlubného pro spolupráci při pořizování územního 

plánu Kochánov ve smyslu ust. § 47 odst. 1 a 4,  ust. § 49 odst. 1  a ust. § 53 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb.; 

129. schvaluje žádosti o pořízení změny č. 1 územního plánu Kochánov v souladu s ust. § 6 

odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.;  

130. schvaluje návrh o výpůjčce hasičské stříkačky PS 12; 

131. schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č. 6/2011 s Lesním družstvem ve Štokách, Štoky; 

132. schvaluje v souladu s ust. § 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, žádost 

Krajskému úřadu kraje Vysočina o přezkoumání hospodaření obce Kochánov za rok 2012; 

133. schvaluje termín 18. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 na 6. března 2012. 
 

 

 

 

 

Ing. Roman Vácha                     Radek Heřmánek 

                starosta obce                                           místostarosta obce  

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce: 03.02.2012 

Sejmuto z úřední desky: 

 



 2 

 


