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USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ  Č. 05/2012 

Z 19.12.2012 

 

 

A/ Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

1. Zprávu o kontrole plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva. 

 

2. Zprávu o činnosti obecní rady. 

 

3. Změnu č. 3 rozpočtu obce na rok 2012 (4. Rozpočet roku 2012) – viz příloha č.1 usnesení 

 

4. Rozpočet obce č.1 na rok 2013 – viz příloha č. 2 usnesení  

 

5. Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz schvaluje bezúplatný převod pozemků k.ú. K.Přívoz: 

- pozemková parc. 

. 311/1 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc. 

. 311/3 o výměře 421 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc. 

. 311/5 o výměře 209 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc. 

. 320/2 o výměře 611 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc. 

. 320/4 o výměře 35 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc. 

. 320/5 o výměře 393 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc. 

. 667/15 o výměře 2 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemková parc. 

. 319 o výměře 517 m2, ostatní plocha, jiná plocha  

od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce. 

 

6. Odprodej části obecního pozemku p.č. 342/13 (o výměře cca 150 m2) manželům 

Moravcovým za cenu 350 Kč/m2 plus úhrada  dalších nutných výdajů (geometrické 

zaměření, vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí apod.) 

 

7. Delegování paní Věry Weinerové a p. Jiřího Patery jako zástupce obce v  o.p.s. Posázaví. 

 

8. Na příštím jednání zastupitelstva obce bude odsouhlasen termín provedení nového 

územního plánu obce a další postup dle kroků uvedených v příloze č.3. 

 

 

 

B/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 

1. Zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01 – 11/2012 (viz příloha č.1). 
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C/ Obecní zastupitelstvo ukládá : 

 

1. Starostovi vyvolat jednání s majitelem objektu čp. 12 v KP ( Vemenáč ) ohledně 

činnosti prodejce občerstvení (nedodržování hygienických předpisů, hluk, apod.), 

blízkost školy.  

T : 31.1.2013 

  

2. Radě obce koordinovat akce kulturní komise při vystupování více  subjektů.  

T: Průběžně 

 

3. Starostovi obce zajistit přihlášení Obce KP do o.p.s. Posázaví od ledna 2013.   

T: Dle možnosti ihned 

 

4. Starostovi zajistit pro investiční akce rozšíření MŠ a zřízení nových prostor OÚ 

projektovou dokumentaci pro stavební povolení, výběr dodavatele stavby vč. 

položkového rozpočtu a harmonogramu prací  ( projektové práce, zajištění stav. 

povolení a vlastní realizace ) a požadovat na zpracovateli projekt. dokumentace zápisy 

z konzultací s dotč. orgány stát. správy.  

T: 31.1.2012 proj. dokumentace pro  stav.povolení a dále průběžně  

 

5. Finančnímu výboru provést kontrolu čerpání rozpočtu pro jednotlivé organizované 

složky v obci a rozpis  položek činnosti místní správy za rok 2012.  

T : 31.3.2012 

 

 

            

 

Zapsáno 19.12. 2012 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  :    Václav Charvát ……………………………  

 

 

    Vlastimil Svoboda ……………………………   

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 


