Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva
konané dne 14.12.2010
1)
a)
b)
c)
d)

Obecní zastupitelstvo schvaluje :
Zprávu o činnosti obecní rady od posledního zasedání zastupitelstva.
Třetí změnu rozpočtu obce Kamenný Přívoz na rok 2010 ( viz. příloha ).
Návrh rozpočtu obce Kamenný Přívoz na rok 2011 ( viz. příloha ).
Měsíční odměny neuvolněným členům obecního zastupitelstva ve výši :

e ) Souhlasit s nabídkou darování lesního pozemku kat.č. 368/2 o výměře 1386 m2, KÚ
Kamenný Přívoz od paní Ludmily Kloubkové, Věžní ul. 1392, Kadaň. Příslušné náklady
a poplatky spojené s převodem nemovitosti hradí obec.
f ) Přijmout obcí darování pozemku kat.č. 365/37 o výměře 157 m2, KÚ Kamenný Přívoz
od paní Vlasty Líznerové, Kamenný Přívoz 20, ( informace byla již uvedena v zápisu
č. 3/2010 ze zasedání OZ ). Příslušné náklady a poplatky spojené s převodem
nemovitosti hradí obec.
g ) Odkoupení části pozemku kat.č. 158/1 o výměře cca 122 m2, KÚ Hostěradice od paní
Květuše Zvelebilové, Hostěradice 56, za cenu 117,- Kč/m2 a náklady na pořízení kupní
smlouvy ( pozemek pro rozšíření obecní cesty ).
h ) Odprodej obecního pozemku kat.č. 546/9 o výměře 12 m2, KÚ Kamenný Přívoz panu
Jiřímu Holešovi, Břežany 100, Děčín za cenu 250,- Kč a náklady na pořízení kupní
smlouvy ( pozemek mezi dvěma parcelami bez přístupu ).
i ) Odprodej obecních pozemků kat.č. 320 o výměře 123m2, kat.č. 319 o výměře 72 m2,
části pozemku kat.č. 322 o výměře cca 190 m2 a části pozemku kat.č. 263/11 o výměře
cca 107 m2, vše v KÚ Hostěradice paní Danuši Dvořákové, Hostěradice 20 za cenu
150,- Kč/m2 a náklady na zaměření a pořízení kupní smlouvy ( oplocená část obecních
pozemků před desítkami let ).
j ) Odprodej části obecního pozemku kat.č. 229/2 o výměře cca 14,5 m2, KÚ Hostěradice
pánům Václavu a Romanu Šplíchalovým, Přímětická ul. 1202, Praha 4 za cenu 250,Kč/m2 ( oplocená část obecního pozemku, zjištěno po digitalizaci map ).
k ) Navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu ze 430/Kč/osobu/rok na 470,Kč/osobu/rok od 1.1.2011 vzhledem k navýšení částky za svoz a likvidaci odpadu
firmou AVE. Poplatky za odvoz odpadků u rekreačních objektů zůstávají ve stejné
maximální výši 500,- Kč/objekt/rok.
l ) Za členy školské rady za zastupitele zvoleni p. Prokop Mašek a p. Roman Kačer
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2 ) Obecní zastupitelstvo ukládá :
a ) Starostovi požádat písemně dopravní firmu ROPID o přesné zdůvodnění, proč byl
zamítnut požadavek obce ohledně prodloužení autobusové linky 332 přes Kamenný
Přívoz s odjezdem ve 20.00 hod z Prahy – Budějovické v pracovní dny i přesto, že
obec byla ochotna na spoj přispívat dle původní dohody více než 15.000,- Kč měsíčně.
b ) Starostovi aktualizovat jednací a organizační řád, který bude řešit způsob komunikace
mezi zastupiteli. Pravidla slušného chování se dočteme ve škole.
c ) Starostovi určit zodpovědnou osobu za vyvěšování dokumentů na úřední desce na
budově obecního úřadu i na webových stránkách obce. Dodržovat literu zákona ve
smyslu vyvěšovacích povinností vyhlášek, nařízení, rozhodnutí, usnesení apod.
Termín : od 1.1.2011.
d ) Starostovi svolat pracovní schůzku zastupitelstva k řešení webových stránek obce,
Přívozského čtvrtletníku a dalších úkolů.
Termín : nejpozději do 31.1.2011.
e ) Starostovi napsat stížnost na ČSAD Benešov na časté nepřistavení autobusu do obce,
nedojezd autobusů do zastávek či cílové stanice – údajně z rozhodnutí řidiče kvůli
sjízdnosti silnic.
Termín : ihned
f ) Starostovi a p. Kačerovi ( schválení členové školské rady ) svolat schůzi školské rady
Termín : do 15.1.2011
g ) Obecní radě navrhnout a stanovit finanční limity a s tím související podpisová práva na
smlouvy, akce apod. pro starostu, místostarostu, radu, zastupitelstvo.
Termín : příští pracovní schůze zastupitelstva ( do 31.1.2011 )
h ) Obecní radě ustanovit novou redakční radu Přívozského čtvrtletníku.
Termín : do 31.1.2011
i ) Kontrolnímu výboru ve spolupráci s obecní radou prověřit organizační strukturu
Obecního úřadu KP, pracovní náplně jednotlivých pracovníků, kompetence
a zodpovědnost.
j ) Finančnímu výboru provést revizi rozpočtu na rok 2011 s cílem vytypování možných
navýšení příjmů a úspor.
3 ) Obecní zastupitelstvo konstatuje :
První číslo Přívozského čtvrtletníku v roce 2011 vyjde koncem ledna 2011. Uzávěrka
příspěvků je 31.12.2010. Čtvrtletník vyjde ještě v původní grafické úpravě.

Ověřovatelé zápisu : Konstantin navrátil …............................................
Věra Weinerová …................................................

Místostarosta : Pavel Pála …...................................................
Starosta : Prokop Mašek …..........................................

