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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ  

Č. 01/2012 Z 21.03.2012 
 

 

A/ Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

1. Zprávu o kontrole plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva 

 

2. Zprávu o činnosti obecní rady.  

 

3. Žádost obce, aby státní pozemek p.č.229/47,  k.ú.Hostěradice, po kterém vede místní 

komunikace ve správě obce a kterou obhospodařuje Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, byl převeden 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. 

 

4. Opravu výše poplatku za vývoz 1.100 l kontejnerů komunálního odpadu v Příloze č.2  

Obecně závazné vyhlášky č. 02/2011 následovně : 

odvoz 52 x  ročně (1x týdně)     14.500 Kč 

odvoz 26 x ročně (cca každý 2.týden)     7.250 Kč 

jednorázový odvoz           400 Kč 

Ostatní data Přílohy č.2 Obecní vyhlášky č. 02/2011 se nemění. 

 

 

5. Kronikář pan Kašpar bude informován paní Splavcovou o akcích pořádaných v obci 

v dostatečném předstihu. 

 

 

 

 

B/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 

1. Zprávu o plnění rozpočtu obce za rok 2011 (viz příloha č.1). 

2. Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu za období leden, únor 2012 (viz příloha č.2) 

 

 

C/ Obecní zastupitelstvo ukládá : 

 

1. Starostovi obce dořešit vzájemnou výměnu a oddělení pozemků při objektech  

a) č.p.153 Kamenný Újezdec – majitelé manželé Vrňatovi, 

b)  č.p.102 Kamenný Přívoz – majitelka pí Šerá  

c) č.p.17 Kamenný Přívoz – majitelka pí Veverková  

mezi majiteli a obcí Kamenný Přívoz, tak aby byly respektovány požadavky obou 

stran.  

T : rok 2012 a průběžně  informovat radu obce a zastupitele 

  

2. Starostovi prověřit placení poplatků za reklamní plochu na budově pošty. 

T : do příštího zastupitelstva 

 

3. Finančnímu výboru, aby  za rok 2011 provedl kontrolu hospodaření obce. 
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T : do příštího zastupitelstva 

 

4. Starostovi zjistit možnost nepovolení provozování stánku občerstvení V Kamenném 

Újezdci na základě žádosti p. Janovského.  Pokud to bude možné, nepovolit umístění 

tohoto stánku. 

T : do příštího zastupitelstva 

 

5. Starostovi zjistit podmínky odkoupení budovy tělocvičny, kuchyně a jídelny. 

T : do příštího zastupitelstva 

 

6. Starostovi učinit poptávku na generální opravu ulice V Důle. 

T : do příštího zastupitelstva 

 

7. Starostovi zajistit instalaci veřejného odběrního místa z Posázavského vodovodu a 

ponechat automat na vodu na dobu dožití bez dalších investic. 

T : do příštího zastupitelstva 

 

D/ Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 

      1.  Umístění stánku a provozování občerstvení u řeky v Kamenném Újezdci. 

 

 

 

 

Zapsáno 21.03. 2012 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  :    Konstantin Navrátil  …………………………   

 

 

    Václav Charvát …..……………………   

 

 

 

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

 

 

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

 

 


