USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ Č. 01/2014
Z 26.03.2014

A/ Obecní zastupitelstvo schvaluje
1) Zprávu o činnosti obecní rady za období od zasedání minulého zastupitelstva.
2) Odprodej části obecního pozemku p.č. 446/3 k.ú. Kamenný Přívoz mezi pozemky p.č.
446/55 a p.č. 446/54 o výměře cca 50 m2 RNDr.Heleně Chvalové za standardních podmínek.
3) Odprodej části obecních pozemků p.č. 446/87 (cca 8 m2) a p.č. 349/2 k.ú. (cca 10 m2)
Kamenný Přívoz pod trafostanicemi TS RD (PZ_6545) a TS Zděná (PZ_2111) společnosti
ČEZ Distribuce a.s. Trafostanice jsou ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s.
4) Bezúplatný převod nemovitostí - pozemků parc.č. 222 a parc.č. 223, katastrální území
Kamenný Přívoz, které vlastní Česká republika, do vlastnictví obce Kamenný Přívoz.
Jedná se „Morávkův sad“, který byl obcí založen roku 1972.
4) Bezúplatný převod nemovitosti - pozemku parc.č. 667/16, katastrální území Kamenný
Přívoz, které vlastní Česká republika, do vlastnictví obce Kamenný Přívoz.
Jedná se o pozemek, který je součástí místní komunikace MK II. třídy, inv.č. 1 b.
5) Zařazení správního území obce Kamenný Přívoz do území působnosti MAS Posázaví na
období 2014 – 2020.
6) Kandidaturu paní Jany Kačerové na přísedící Okresního soudu Praha – západ na volební
období 2014 – 2018.
7) Úpravu měsíčních odměn zastupitelů obce dle Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev , ve
znění pozdějších předpisů dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., a to ve výši
schválené usnesením schůze obecního zastupitelstva obce Kamenný Přívoz konaného dne
14.12.2010.

B/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1/ Zprávu o plnění rozpočtu obce za rok 2013.
2/ Zprávu o plnění rozpočtu obce za období leden – únor 2014.
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C/ Obecní zastupitelstvo ukládá :
1) Starostovi obce Kamenný Přívoz podepsat schvalovací protokol se zařazením správního
území obce do území působnosti MAS Posázaví na období 2014 - 2020.
Termín :

dle potřeb a připravenosti MAS Posázaví

Zapsáno 26.03. 2014

Ověřovatelé zápisu

:

Kačer Roman

……………………………

Navrátil Konstantin ……………………………

Místostarosta obce

:

Pavel Pála

…………..……….………

Starosta obce

:

Prokop Mašek

……..……………………
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