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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ  

Č. 04/2012 Z 26.09.2012 
 

 

 

A/ Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

 

1. Zprávu o kontrole plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva. 

 

2. Zprávu o činnosti obecní rady. 

 

3. Změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2012 (3.rozpočet roku 2012). Viz příloha 

č.l 

  

4. Ceny obecních pozemků prodávaných obcí. 

 

 Území pro bydlení a chatová oblast typu A   500,- Kč/m2 

 Chatová zástavba typu B     350,- Kč/m2 

 Chatová zastavba typu C     neprodává se 

 Dlouhodobě připlocené pozemky do 100 m2 

 . pro místní obyvatele      150,- Kč/m2 

 . pro netrvale bydlící      250,- Kč/m2 

 

 

5. Ruší usnesení bodu 3) schvalovací části Usnesení zasedání zastupitelstva 

obce Kamenný Přívoz ze dne 14.3.2011  , kdy byly určeny finanční limity na 

výdaje obce pro starostu, radu obce a zastupitelstvo. 

 

 

6. Schvaluje následující limity na výdaje obce  :   

Ve shodě se Zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v  rámci schváleného rozpočtu 

obce objednává a schvaluje práce, služby, hmotný a nehmotný majetek 

(investice) a úpravu rozpočtu (rozpočtové kapitoly)  : 

Starosta  :           údržba a služby do 100 tis. Kč 

Rada obce  : práce, služby, hmotný a nehmotný majetek, do 

výše  250 tis.Kč a zároveň.  max. do výše rozpočtované kapitoly 

Zastupitelstvo obce : práce, služby, hmotný a nehmotný majetek nad 

250 tis Kč, nebo úpravu rozpočtové kapitoly 

 

Při výběru dodavatele a objednávání prací, služeb a hmotného a nehmotného 

majetku musí být respektována následující pravidla : 

Cena 50 tis.Kč – 250 tis.Kč : oslovit prokazatelně nejméně 3 možné 

dodavatele, minimálně dvě nabídky vyhodnotit 

Cena 250 tis.Kč – 500 tis.Kč : výběr nejméně ze 3 nabídek 

Cena nad 500 tis.Kč :  výběr nejméně ze 3 nabídek a poptávku 

zveřejnit na www stránkách obce. 

Vždy však musí být dodržen Zákon o veřejných zakázkách. 
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7. Ing.arch.Ivo Bartoňka jako osobu spolupracující s pořizovatelem ÚP obce 

Kamenný Přívoz Úřadem územního plánování MěÚ Černošice. 

 

 

8. Odprodej a směnu těchto pozemků : 

 

a) Jaroslav Šmíd, K.Újezdec 81 – odprodání části připloceného pozemku č. 635/1 

(cca 85 m2) za cenu 150 Kč/m2 plus další nutné náklady. 

b) Monika Váchová Na Žvahově 17, Praha 5 – odprodání obecních pozemků p.č. 

197/24 o výměře 367 m2 a st. 482 (59 m2). Jedná se oplocený pozemek, kde je 

rekreační chata e.č. 199 Kamenný Přívoz. Cena 350 Kč/m2 plus další nutné 

náklady. 

c) Veverková Zdena Krhanická 29, Praha 12 – odprodání dlouhodobě  připlocené 

části obecního pozemku k.ú. Kamenný přívoz p.č. 403 a p.č. 673/1 při čp. 17 

K.Přívoz o výměře cca 30 m2 za cenu 250,- Kč/m2  a částečná kompenzace 

s obcí Kamenný Přívoz směnou části pozemku st.45 v místě schodů od Sázavy 

k autobusové zastávce v K.Přívoze. 

d) Černý Karel, Nuselská 78, Praha 4 – odprodání obecních pozemků pod a při 

rekreační chatě e.č. 431 K.Přívoz,  p.č. 197/18 a st. 525 k.ú. K.Přívoz za cenu 

350,- Kč/m2 plus další nutné náklady. 

e) Mgr.Věra Sirůčková, Ke Květnici 168, Sibřina – prodej obecního pozemku 

pod chatou e.č.322 K.Újezdec, p.č. st 898 (45 m2) za cenu 350,- Kč/m2 plus 

další nutné náklady. 

 

 

9. Obec Kamenný Přívoz přijme od paní Anny Markové (jako dědičky) 

pozemky k.ú. Kamenný Přívoz, p.č. 308/26 (3.617 m2) a p.č. 308/57 (134 

m2)  s tím, že obec uhradí všechny poplatky spojené s dokončením dědictví 

a převodem. Jedná se o pozemky, které slouží převážně jako místní 

komunikace v K.Přívoze na Zastávce. 

 

10. Přestavbu budovy obec.úřadu na školku a stěhování OÚ nad budovu pošty. 

  
 

 

B/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 

1. Zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01 – 08/2012 (viz příloha č.1). 

 

2. Zastupitelé byli seznámeni s dokumentem Koncepční zadání pro pořizování nového 

UP sídelního celku Kamenný Přívoz 2015. 

 

 

 

C/ Obecní zastupitelstvo ukládá : 

 

1. Starostovi zajistit dopracování navrženého projektu rozšíření kapacity školky 

v budově čp. 10, Kamenný Přívoz, aby bylo možné  otevření do 31.8.2013. 
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2. Ředitelce školy podat žádost o změnu registrace umístění MŠ na školský úřad v 

řádném termínu daném legislativou tak, aby bylo umožněno otevření k 1.9.2013 

 

3. Ředitelce školy zrušit pracoviště MŠ v budově ZŠ čp. 53 Kamenný Přívoz v řádném 

termínu. 

 

 

 

Zapsáno 26.9. 2012 

 

 

 

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

 

 

    Jana Kozlová   …………………………… 

 

 

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

 

 

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

 

 

 


