USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ
Č. 02/2014 ZE DNE 25.6.2014
A/ Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o činnosti obecní rady.
3. Změnu č. 1 Rozpočtu obce (2.rozpočet obce) na rok 2014 (příloha č.1).
4. Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz schvaluje bezúplatný převod následujících
pozemků kat.ú. Kamenný Přívoz na obec Kamenný Přívoz :
a) Část pozemku p.č. 713, k.ú Kamenný Přívoz o výměře 3 m2. Jedná se o pozemek,
jehož vlastníkem je Středočeský kraj a na němž je část stavba kapličky
v K.Újezdci. Tato stavba není vedena v katastru nemovitostí.
b) Pozemky k.ú. Kamenný Přívoz, p.č. 324/40 (735 m2), p.č. 324/44 (97 m2), p.č.
324/45 (629 m2), 324/55 (211 m2), p.č. 295/34 (895 m2), p.č. 209 (306 m2).
Jedná se o pozemky vlastníka Česká republika, po kterých vedou „místní
komunikace“
c) Pozemky k.ú. Hostěradice, p.č. 176/52 (656 m2), p.č. 158/28 (1138 m2), p.č. 178/2
(98 m2), p.č. 247/1 (175 m2), p.č. 244/11 (833 m2), p.č.237/2 (833 m2), p.č.
213/13 (426 m2) 213/16 )1709 m2), 459/1 (část pozemku cca 1000 m2).
Jedná se o pozemky vlastníka Česká republika po kterých „místní komunikace“.
5. Závěrečný účet obce Kamenný Přívoz za rok 2013. (příloha č.3)
6. Jmenování komise pro výběr dodavatele veřejných zakázek v ceně nad 250 tis. Kč bez
DPH do konce volebního období ve složení : Ivo Bartoněk, Roman Kačer, František
Novotný, Pavel Pála, Vlastimil Svoboda, Jiří Patera.
7. Opravu následujících páteřních místních komunikací
a)
b)
c)

MK II třída, inv.č. 001b od krajské komunikace č. 106 k železničnímu přejezdu
na Zastávce
MK II třída inv.č. 002b, a část MK III třída inv.č. 033c od ČOV nad objekt
čp. 101 (Husákovi)
MK III třída od krajské silnice č. 106 (Hostěradice) k restauraci Rakouská
stodola (Rakousy).

Dodavatele vybere komise pro výběr dodavatele veřejných zakázek.
8. Na příští volební období bude zastupitelstvo obce v počtu 15 členů a bude zřízena
pětičlenná obecní rada.

9. Nájemní smlouvu č. 180926 mezi pronajímatelem obcí Kamenný Přívoz a nájemcem
RWE GasNet, s.r.o. o nájmu plynárenského zařízení (STL plynovody a přípojky v obci
Kamenný Přívoz) na základě změny vyhlášky Energetického regulačního úřadu č.
140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětví
ch a postupech pro
regulaci cen ze dne 11.5.2009. Cena nájemného za kalendářní rok do roku 2019 činí
19.879,- Kč.
B/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01 – 05/2012 (viz příloha č.1).
2. Zprávu Kontrolního nezávislého auditora o výsledku hospodaření obce Kamenný
Přívoz k 31.12.2012. (příloha č.2)
3. Inventarizační zprávu za rok 2013
C/ Obecní zastupitelstvo ukládá :
1. Kontrolnímu výboru provést fyzickou inventuru majetku obce do 15.9.2014
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