
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ  

Č. 04/2011 Z 14.12.2011 
 

 

A/ Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

1. Zprávu o kontrole plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva 

 

2. Zprávu o činnosti obecní rady.  

 

3. Úpravu č.2 rozpočtu obce na rok 2011 -  příloha č.1 usnesení. 

 

4. Rozpočet obce na rok 2012  - příloha č.2 usnesení. 

 

5. Dodatek č.3 ke smlouvě o komplexním provozování veřejného vodovodu obce 

Kamenný Přívoz ze dne 1.1.1997 mezi obci K.Přívoz a společností VHS Benešov do 

31.12.2016. 

 

6. Žádost obce, aby státní pozemky na kterých jsou místní komunikace ve správě obce a 

které obhospodařuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, byly 

převedeny do vlastnictví obce bezúplatně v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 písm. 

h) zákona č. 219/200 Sb, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jedná se o následující pozemky kat.území Kamenný Přívoz : 

- pozemková parc.č. 311/1 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 311/3 o výměře 421 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 311/5 o výměře 209 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 320/2 o výměře 611 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 320/4 o výměře 35 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 320/5 o výměře 393 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 462/2 o výměře 284 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 667/9 o výměře 32 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 667/15 o výměře 2 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 209 o výměře 306 m2, ostatní plocha, neplodná půdy 

  (místní komunikace mezi chatami na Bílově) 

- pozemková parc.č. 319 o výměře 517 m2, ostatní plocha, jiná plocha  

  (při parcele p.č. 311/3) 

 

Dále se jedná o následující pozemky kat.území Hostěradice 

- pozemková parc.č. 158/28 o výměře 1138 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 176/1 o výměře 1776 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 176/23 o výměře 674 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 176/52 o výměře 656 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc.č. 229/247 o výměře 326 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

            - pozemková parc.č. 178/2 o výměře 98 m2, orná půda (příkop mezi silnicí a oploc.) 

 

 

7. Převzetí obcí Kamenný Přívoz od paní Radmily Hubertové jako dar lesní pozemky 

k.ú. Kamenný Přívoz  p.č. 305 o výměře 2.755m2 a p.č. 304/1 o výměře 2.608 m2. 



8. Provedené opravy komunikací na Zastávce dle faktury č. 457237 v částce 287.721,- 

Kč vč. DPH 

 

9. Obecně závaznou vyhlášku obce Kamenný Přívoz č.01/2011 o stanovení 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenný Přívoz. 

 

10. Obecně závaznou vyhlášku obce Kamenný Přívoz č.02/2011, kterou se stanoví 

poplatek za komunální odpad na území obce Kamenný Přívoz. 

 

 

 

B/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 

1. Zprávu o čerpání rozpočtu obce za období 01 až 11/2011 (viz příloha č.1). 

 

 

 

C/ Obecní zastupitelstvo ukládá : 

 

1. Starostovi obce prověřit možnost a vhodnost zvýšení daně z nemovitostí porovnáním 

s okolními obcemi s vyčíslením přínosu obci v rozpočtu. 

 

T : příští veřejné zastupitelstvo 

 

2. Starostovi obce získat data o využívání večerního spoje linky 332 z Jílového do 

Prosečnice a nazpět po celou dobu provozu pro rozhodnutí zastupitelstva o jeho 

nutnosti či zrušení. 

 

T : příští veřejné zastupitelstvo 

 

3. Starostovi obce prověřit údajně nesprávnou fakturaci za směsný odpad firmou AVE 

v roce 2009. 

 

T : do  29.2.2012 

 

4. Starostovi obce učinit kroky ke zrušení odběrného místa dovážené nadstandardní pitné 

vody z Káraného u tělocvičny v areálu obecního úřadu a zajistit náhradou odběrné 

místo vody z Posázavského vodovodu v areálu obecního úřadu a podat informaci 

zastupitelům. 

 

T : do zasedání příštího veřejného zastupitelstva 

 

5. Arch.Bartoňkovi zaslat elektronicky všem zastupitelům mapu a tabulku podnětů plánu 

obnovy vesnice – obce Kamenný Přívoz, aby se k problému mohli zastupitelé vyjádřit. 

6.  

T : 31.1.2012 

 

 

Zapsáno 14.12. 2011 



 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  :    Weinerová Věra        …………………………   

 

 

    Novotný František ……..……………………   

 

 

 

Místostarosta obce  : Pavel Pála   ………………….……… 

 

 

Starosta obce   : Prokop Mašek  ………………………… 

 

 

 


