Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva
konané dne 15. 4. 2009
na Obecním úřadě v Kamenném Přívoze
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Zprávu o přednesené činnosti obecní rady od posledního zasedání obecního zastupitelstva.
2. Zprávu o čerpání obecního rozpočtu za rok 2008.
3. Podání žádosti z programu FROM Stč. kraje na projekt. Zateplení budovy obecního úřadu a
mateřské školy v obci Kamenný Přívoz.
4. II. rozpočet obce Kamenný Přívoz na rok 2009.
5. Odprodej části poz. kat. č. 644 cca 30m2 v kat. úz. Kamenný Přívoz (zastavěný garáží) Vlastimilu
Papírníkovi, Markova 14/528, 158 00 Praha 5 a Květě Trefilové, Daškova 3073, 143 00 Praha 4
za cenu 250,-Kč/m2 a náklady na pořízení kupní smlouvy.
6. Odkoupení části pozemku č. kat. 50 cca 17m2 v kat. úz. Kamenný Přívoz (zastavěný místní
komunikací) od Vlastimila Papírníka, Markova 14/528, 158 00 Praha 5 a Květy Trefilové,
Daškova 3073, 143 00 Praha 4 za cenu 250,-Kč/m2 a náklady na pořízení kupní smlouvy.
7. Odprodej části poz. kat. č. 197/1 o výměře cca 70m2 v kat. úz. Kamenný Přívoz p. Aleši Pátkovi,
Rejvízská 209, 790 01 Jeseník – Bukovice za cenu 250,- Kč/m2 a náklady na pořízení kupní
smlouvy, bez geometrického plánu.
8. Odprodej části pozemku kat. č. 642/3 o výměře 71m2 v kat. úz. Kamenný Přívoz p. Vladimíru
Bernardovi, 252 82 Kamenný Přívoz 29, za cenu 150,- Kč/m2 a náklady na pořízení kupní
smlouvy.
9. Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením pozemků 15/2, 160, 168/1, 168/2, 169/1, 175/1 a 653/2
kat. úz. Kam. Přívoz pí. Aleně Suhradové za cenu 550 tis. Kč – doporučuje OÚ k jednání cenu
odhadu 480 tis. Kč. Pokud by nedošlo k dohodě zastupitelstvo souhlasí s cenou 550 tis.
B) Obecní zastupitelstvo neschvaluje :
Odprodej části poz. kat.č. 642/3 o výměře cca 24 m2 pí. Blance Richtrové, 252 82 Kamenný Přívoz
185.
C) obecní zastupitelstvo
1. rozhodlo o pořízení změny územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Kamenný
Přívoz s tím, že budou projednány souběžně dvě samostatné změny,
2. bylo informováno, že rada obce schválila fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně
plánovací činnosti - Pavlu Bechyňovou, Pražského povstání 1799, 256 01 Benešov,
3. určilo zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem (§ 6 odst. 5 písm. f stavebního
zákona) při pořizování změny ÚPSÚ Kamenný Přívoz. Jméno určeného zastupitele: Mašková
Blanka – místostarostka. Určený zastupitel je volený na zbývající část volebního období a bude
vykonávat i všechny další činnosti, které pro něj vyplývají ze stavebního zákona,
4. bere na vědomí, že starosta obce již v předstihu předá žádosti na změny k posouzení oprávněné
osobě, která vypracuje stanovisko v souladu s § 46 zákona č. 183/2007 Sb., o územním
plánování stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění tak, aby zastupitelstvo obce se
mohlo se závěry posouzení seznámit již na dalším zasedání,
5. konstatuje, že pořízení změn je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatelů. V souladu s § 45
odst. 4 stavebního zákona podmiňuje její pořízení úplnou náhradou nákladů na její zpracování.
Ověřovatelé zápisu: pp. Mašková Blanka, Kysela Jan

