Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva
konané dne 29. 7. 2009
na Obecním úřadě v Kamenném Přívoze
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) Zprávu o činnosti obecní rady za období od posledního zasedání OZ dne 15. 4. 2009
b) Zprávu o čerpání obecního rozpočtu za 1. až 6. měsíc 2009
c) Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
d) V souladu s ustanovením odst.5, § 47, zák.č. 183/2006. o územním plánování a stavebním
řadu ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č.2 územního plánu sídelního útvaru
Kamenný Přívoz, upravené ke schválení, datované červenec 2009
e) V souladu s písm. a) § 85, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích a jeho novelizací nabytí
kanalizačního a vodovodního řadu na základě předávacího protokolu ze dne 2.7. 2009 mezi
předávajícím Pavlem Trkou, trv. bytem Ke Kurtům 375/19, 142 00 Praha 4 a obcí Kamenný
Přívoz zastoupenou starostou. Nemovitá věc je konkretizovaná v zápise pod písm. c) v bodě
6.
f) Odprodej části poz. kat. č 414/1 v kat. úz. Kamenný Přívoz o výměře cca 30m2 Jiřímu
Dastychovi, bydl. Kamenný Přívoz č.p. 19 za cenu 150,-Kč/m2 a náhradu všech nákladů na
sepsání smlouvy.
g) Poplatek za připojení na veřejný vodovodní a kanalizační řad obce ve výši:
–
připojení na vodovodní řad obce 15 tis. Kč
–
připojení na gravitační kanalizaci 15 tis. Kč
–
připojení na tlakovou kanalizaci 5tis. Kč
splatný předem při žádosti o vyjádření obce
h) S bezúplatným převodem pozemků obci 604/2 o výměře 238 m2 – lesní pozemek, st. 898 o
výměře 45 m2 – poz. zastavěný chatou č.ev. 322 to vše v kat. úz. Kamenný Přívoz formou
daru od pí. Fottové Marie z Kam. Újezdce
i) Vstup do Sdružení místních samospráv
j) Návrh vyhlášky č. 1/2009 „Požární řád obce“
B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Důvodovou zprávu o výsledku projednání návrhu zadání a souhlasí s tím, že dalším
stupněm - etapou zpracování bude návrh změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru
Kamenný Přívoz.
b) Rozpočtový výhled Obce Kam. Přívoz na roky 2010-2013 obsahující analýzu dosavadního
hospodaření obce a zahrnující dopady světové finanční krize.
C) Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce:
a) Zajistit zpracování návrhu změny č. 2 v souladu se schváleným zadáním změny.
b) Zaslat registrační list změny č. 2 ÚPSÚ Krajskému úřadu Stč. kraje.
D) Obecní zastupitelstvo posunuje:
Odprodej poz. 634/3 v kat. úz. Kam. Přívoz žadatelům Mgr. Zdeněk Klumpar a Miroslav
Maxant. Dis. Důvodem je nevyjasněný přístup na pozemky 446/63 a 446/65 a chybějící
geometrické zaměření.
Ověřovatelé zápisu: pp. Vysušilová Jana, Splavec Karel

