USNESENÍ Č.02l 01,1201,1 ZE ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTvA oBCE KAMENNÝ pŘÍvoz Č.oztžon
ZE DNE

A/ obecní zastupitelstvo schvaluje

l.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

27.6.20L1,.

:

Zprávu o činnosti obecní rady
Zptávtt o čerpáníobecního rozpočtu za období leden - květen 201l
odprodej části pozemku pč' 3I9l2 o výrněře 17 m2 a části pozemku p.č.
26311l o výměře 25 m2 manželůmTokachovým za stanclardních podmínek ( l
m2 za 250 Kč plus dalšínáklady spojené se zaměřenínr' prodejem a zapsáním
do katastru nemovitostí _ nejsou trvale hlášeni)
odprodej části obecního pozemku pč.63211k.ú.Kamenný Přívoz o výměře
cca 14 m2 panu Jaroslar.u Capouchovi za standardrrích podmínek (7 m2 za
150 Kč plus dalšínáklady spojené se zarněřením, prodejem a zapsáním do
katastru nenrovitostí - trvale hlášen) .
Pronájerrr části pozernku p.č. 229122 o výrrrěře 253 m2 k.ir.Hostěradice panu
Jiřímu Langmayerovi za standardních podrr'rínek'
Změnlo': ÚpsÚ Karnenný Přívoz - viz satnostatné usnesení zastupítelstva č.
0210212011

Vypracování A.změny Ún pri respektování podmínek zadaných obcí a
odsouhlasených Ing.Jaroslavem Simkern a Ing.Jiřím Krškem za Společenství
vlastníkůÚt"nnety - viz samostatné usnesení zastupitelstva č.02i03lz0l1'
Změnu předsedy kontrolního výbor_u. Předsedou kontrolnílro výboru byl
odsorrhlasen pan Jiří Patera od 1 .7.201 1 '

B/ obecní zastupitelstvo neschvaluje:

1.

odprodej části pozernku p.č. 161l1 a části stavebního pozemku st.15/1 oba
k.ú. I(amenný Pt'ívoz.

C/ obecní zastupitelstvo tlere na vědomí
l

'

2.

D/

Zprár,u nezávislého auditora o hospodaření obce za rok 2017
I(ontrolu účetníevidence v Po Základní škola a mateřská škola v Kamenném

Přívoze

obecní zastupitelstvo ukládá
1

'

2.

:

:

Starostovi obce zpracovat rozpočet na vybudování odběrného místa na pitnou
vodu v areálu obecního úřadu včetně dodání projektu a ekonomické rozvahy
(náhrada zastáva1ici zásobník odběru pitné vody).
Starostovi obce vyzvat písenrnou cestou rrrajitele pozemků Žádající s změnu
v rámci 3.změny ÚpNsÚ k úhradě poplatkťr do 30.7.201 1.

-/-

3.

Starostovi obce infonrrovat rocliče dětí ZŠo tom' že sitirace ve šl<ole se řešía
rodiče buclou během prázdntn vyrozuměni, jak buc1e ZŠfungovat v přištírrr
školnírrrroce.

ověřovatelé zápísu:

Místostarosta obce
Starosta obce

:

:
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