
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ  

Č. 03/2015 ZE DNE 29.6.2015  
 

 

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 2015 (příloha č.1). 

 

4. Výměnu obecního pozemku parc.čísla KN 320, k.ú. Hostěradice o výměře 126 m2 za 

část pozemku paní Dvořákové parc.č. KN 337/1, k.ú. Hostěradice o stejné výměře.  

 

5. Prodej dlouhodobě připlocené části obecního pozemku parc.čísla KN 446/87, k.ú. 

Kamenný Přívoz o výměře 4,5 m2 majitelce nemovitosti čp. 228 Kamenný Újezdec 

paní Mgr. Pavle Grüsserové za cenu 150,- Kč/m2.  

 

6. Prodej dlouhodobě připlocené části obecního pozemku parc.čísla KN 276, k.ú. 

Kamenný Přívoz o výměře 154 m2 majiteli nemovitosti č.p.118, Kamenný Přívoz za 

cenu 250,- Kč/m2. 

 

7. Výměnu obecních pozemků parc.čísel KN 250/31 o výměře 22 m2, KN 250/11 o 

výměře 23 m2, KN 250/33 o výměře 28/9 m2, KN st.676/2 o výměře 27 m2, KN 

250/29 o výměře 196 m2 a KN 250/28 o výměře 138 m2, k.ú. Kamenný Přívoz 

(celková výměra těchto pozemků 695 m2) za část pozemku p.č. 341/12, k.ú.Kamenný 

Přívoz pěti majitelů (dědicové po panu Františkovi Janečkovi).  

Zároveň souhlasí s tím, aby obec zajistila a uhradila veškeré potřebné úkony nutné 

k převodu zbylých částí pozemků vedených pod pracovním označením KN 341/A o 

výměře 1401 m2 a KN 341/B o výměře 495 m2 v geometrickém plánu pro rozdělení 

pozemku parc.čísla KN 341/12. Majitelé těchto pozemku jsou ochotni pozemky převést 

na obec. Jedná se pozemky využívané obcí při fotbalovém hřišti v Kamenném Přívoze.  

 

8. Závěrečný účet obce Kamenný Přívoz za rok 2014 a roční účetní závěrku obce 

Kamenný Přívoz roku roku 2014. (příloha č.3) 

 

9. Směrnici o oběhu účetních dokladů.(příloha č.4) 

 

 

B/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 

1. Zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01 – 05/2015 (viz příloha č.1). 

 

2. Zprávu Kontrolního nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Kamenný Přívoz k 31.12.2014. (příloha č.2) 

 

 

 

 



C/ Obecní zastupitelstvo ukládá : 

 

1. Starostovi obce zajistit odstranění chyb uvedených ve zprávě nezávislého auditora o 

výsledu přezkoumání hospodaření obce Kamenný Přívoz k 31.12.2014. 

 

Termín :  Do 30.11.2015 

 

2. Místostarostovi obce projednat se zastupitelem Jakubem Nedbalem jeho setrvání 

v zastupitelstvu obce vzhledem k jeho pasivitě. 

 

Termín : Do 31.8.2015 

 

3. Starostovi obce prověřit možnosti a finanční náročnost kamerového zabezpečení 

fotbalových kabin a multifunkčního hřiště v Kamenném Přívoze. 

 

 Termín : Do 15.9.2015 

 

 

Schváleno : 10 hlasů pro 

 

  

Zapsáno :  29.06. 2015 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  :  Splavcová Božena   …………………………….. 

 

 

    Charvát Václav ………….……………………   

 

 

 

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

 

 

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

 

 


