USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ
Č. 05/2015 Z 16.12.2015
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 2015 (4. Rozpočet roku 2015) – viz příloha č.1
usnesení.
4. Rozpočet obce č.1 na rok 2016 – viz příloha č. 2
5. Odprodej částí obecních pozemků p.č. 446/87 (8 m2) a p.č. 349/2 (7 m2) a p.č. 349/1
(1 m2) k.ú. 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.
6. Prodej dlouhodobě připlocené části obecního pozemku parc.čísla KN 227/43, k.ú.
Kamenný Přívoz o výměře 174 m2 majitelce nemovitosti čp. 41 (pozemek p.č. KN st.
a p.č. KN 227/29) Kamenný Přívoz paní Veronice Černé za cenu 150,- Kč/m2 plus
náklady s tím spojené.
7. Obecně závaznou vyhlášku obce Kamenný Přívoz č.2/2015 o místních poplatcích.
8. Bezúplatný převod následujících pozemků kat.území Hostěradice :
a) Pozemková parcela č. KN 158/28 o výměře 1.138 m2, druh pozemku ostatní
plocha, využití pozemku – ostatní komunikace
b) Pozemková parcela č. KN 178/2 o výměře 98 m2, druh pozemku orná půda
c) Pozemková parcela č. KN 176/52, druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku
– ostatní komunikace
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
Kamenný Přívoz.
9. Podání žádosti na MŠMT o dotaci na projekt z programu Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu na
přestavbu a přístavbu místní základní školy.
10. Souhlas se zrušením fyzicky neexistujících pozemků číslo parcely KN 680/4 (26 m2)
a KN 680/5 (52 m2) k.ú. Kamenný Přívoz.
11. Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
12. Jmenování velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pana Jiřího Hrdličku.
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B/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01 – 11/2015 (viz příloha č.1).
2. Zprávu finančního výboru.
3. Zprávu kontrolního výboru.
C/ Obecní zastupitelstvo ukládá :
1. Starostovi obce předložit na příštím veřejném zasedání soupis provedených prací na
investičních a neinvestičních akcích za rok 2015 včetně finančního vyčíslení.
Termín :

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce (březen 2016)

2. Starostovi obce předložit na příštím veřejném zasedání vyhodnocení finančních částek
poskytnutých obcí za rok 2015 následujícím spolkům : hasiči Kamenný Újezdec,
sportovci TJ Tatran, divadelní spolek OKAP, o.p.s. Náplava Sázavy, obecní knihovna.
Termín :

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce (březen 2015)

Zapsáno 16.12. 2015

Ověřovatelé zápisu

:

Charvát Václav

………………………..…..……

Vokál Radek

…….……………………………

Místostarosta obce

:

Pavel Pála

………………………….………

Starosta obce

:

Prokop Mašek

………………….………………
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