Zápis z jednání zastupitelstva obce Kochánky.

Datum konání: 05.04. 2011
Přítomni: p. Krmenčík Milan, Ing. Sekerová Marcela, p. Jansa Pavel, p. Šverma Jan,
pí. Sudíková Alena, Ing. Nopová Jana,
Omluveni: pí. Budková Hana,
Ověřovatelka: pí. Sudíková Alena
Zapisovatel: p. Krmenčík Milan
Občané:

Program:
1. Veřejné osvětlení.
2. Žádost o povolení VHP.
3. Veřejná vyhláška.
4. Závěrečný účet Svazku obcí Dolního Pojizeří.
5. Máje 2011.
6. Různé:
Jubilanti.
STAN – žádost o kontakty.
Oznámení – Územní plán Benátky nad Jizerou.
Audit hospodaření obce.

1. Předseda stavebního výboru informoval zastupitele o zaslaných nabídkách na zpracování
projektu na veřejné osvětlení. Nabídka byla zaslána 6 firmám. Čas na odpověď do 15. května.
Zastupitelé tuto situaci berou na vědomí.

2. Starosta informoval zastupitele o žádosti fy. STARDUST s.r.o. na povolení k umístění
výherního hracího automatu do Staré hospody. Za účelem udělení povolení je nutné nastudovat
platné zákony a vydat Obecně závaznou vyhlášku o podmínkách provozu VHP. Toto zajistí
starosta.
Zastupitelé tuto informaci berou na vědomí.

3. Starosta informoval zastupitele o oznámení krajského úřadu veřejnou vyhláškou, která se týká
návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Znění vyvěšeno na www.kochanky.cz.
Zastupitelé tuto informaci berou na vědomí.

4. Starosta informoval zastupitele o zpracovaném závěrečném účtu Svazku obcí Dolní Pojizeří.
Zastupitelé informaci projednali a následně schválili předložený Závěrečný účet svazku.

5. Různé:
- kulturní výbor informoval zastupitele o životních jubileích občanů.
- kancelář STAN žádá zastupitele o kontakty, aby mohla zasílat informace. Stačí centrálně na
obec.
- Město Benátky nad Jizerou vydává oznámení o návrhu Změny územního plánu Města Benátky
nad Jizerou.
- starosta informoval o konání auditu hospodaření obce v roce 2010, který bude 21. dubna.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

Veškeré bližší informace k jednotlivým bodům ze zápisu zasedání obecního zastupitelstva jsou k
dispozici na obecním úřadě.
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