Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Kamenný Přívoz konaného dne 5.11.2014.
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1) Volbu zapisovatele pana Ing. Pavla Pálu a ověřovatelů ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce paní Zuzanu Jirkovou a pana Konstantina Navrátila.
2) Program ustavujícího zasedání – v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva obce a v souladu s informací na úřední desce.
3) Volbu jednoho místostarosty obce.
4) Pro výkon starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.
5) Veřejnou volbu starosty a místostarosty.
6) Starostu obce Ing. Prokopa Maška.
7) Místostarostu obce Ing. Pavla Pálu.
8) Tajnou volbu členů rady obce.
9) Členy obecní rady paní Boženu Splavcovou, pana Františka Novotného a pana
Vlastimila Svobodu.
10) Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
11) Předsedu finančního výboru pana Konstantina Navrátila.
12) Předsedu kontrolního výboru PhDr. Radka Vokála.
13) Členy finančního výboru paní Kateřinu Stárkovou a paní Evu Drahošovou.
14) Členy kontrolního výboru pana Oldřicha Blažka a pana Václava Charváta.
15) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce v souladu s Nařízením vlády č.
37/2003 Sb. ve výši :
Za výkon
funkce

Funkce

Zastupitel
Člen výboru zastupitelstva nebo komise rady či poradního orgánu
Předseda výboru zastupitelstva, komise či zvláštního orgánu
Člen rady obce

1

360 Kč
880 Kč
1 120 Kč
1 300 Kč

Příplatek
za počet
obyvatel

Celkem

180 Kč
180 Kč
180 Kč
180 Kč

540 Kč
1 060 Kč
1 300 Kč
1 480 Kč

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
V případě, že se funkce kumulují, je zastupitel hodnocen jednou a to nejvyšší
odměnou.
16) V návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy až do výše 2 309 620.- Kč a
schvaluje vyčlenění peněžní částky až do výše 2 717 200,- Kč, odpovídající
spolufinancování projektu „Multifunkční hřiště Kamenný Přívoz“, reg. Č.
CZ.1.15/3.3.00/83.01898.
17) Odprodej části obecního pozemku číslo KN 634/3, k.ú. Kamenný Přívoz majitelům
pozemku číslo KN 446/8. Jedná se o dlouhodobě připlocenou část pozemku (cca 15
m2) při RD čp.188 Kamenný Újezdec. Prodej proběhne za standardních podmínek.
18) Odprodej části obecního pozemku číslo KN 229/12 k.ú. Hostěradice (výměra 1 m2)
majitelům pozemků čísel KN 249/5 a KN st.153. Jedná se o zastavěný pozemek a ke
zjištění, že část stavby je umístěna na obecním pozemku došlo při geodetickém
přeměření po digitalizaci katastrálního území. Prodej proběhne za standardních
podmínek.

V Kamenném Přívoze dne 5.11.2014

Zapisovatel :

Ing.Pavel Pála.

Ověřovatelé :

Zuzana Jirková

Konstantin Navrátil

místostarosta obce
Ing.Pavel Pála

starosta obce
Ing.Prokop Mašek
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