
 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ   

Č. 03/2016 ZE DNE 29.9.2016 
 

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 (příloha č.1). 

 

4) Obec Kamenný Přívoz nesouhlasí se záměrem akce „Stanovení DP Lešany a hornická 

činnost ve výhradním ložisku stavebního kamene Lešany“ tj. realizací Kamenolomu 

Lešany. 
  

5) Odprodej části obecního pozemku p.č. 436/1, katastrální území Kamenný Přívoz o 

výměře cca 20 m2 manželům Mošničkovým, majitelům sousední nemovitosti, za cenu 

150,- Kč/m2 plus úhrada nákladů spojená s převodem pozemku. Jedná se o pozemek 

dlouhodobě připlocený při nemovitosti č.p.7 Kamenný Újezdec při pozemku st.73, 

katastrální území Kamenný Přívoz. 

 

6) Odprodej části obecního pozemku p.č. 359/6, katastrální území Kamenný Přívoz o 

výměře cca 40 m2 panu Jiřímu Mikešovi, majiteli sousední nemovitosti, za cenu 150,- 

Kč/m2 plus úhrada nákladů spojená s převodem pozemku. Jedná se o pozemek 

dlouhodobě připlocený při nemovitosti č.p.49 Kamenný Přívoz při pozemku p.č.736 a 

st. 52/1, katastrální území Kamenný Přívoz. 

 

7) Odprodej části obecního pozemku p.č. 634/6, katastrální území Kamenný Přívoz o 

výměře cca 10 m2 manželům Jordovým, majitelům sousední nemovitosti, za cenu 

250,- Kč/m2 plus úhrada nákladů spojená s převodem pozemku. Jedná se o část 

dlouhodobě připloceného pozemku při nemovitosti č.e. 649 Kamenný Újezdec při 

pozemku p.č. 934/2, katastrální území Kamenný Přívoz. 

 

8) Odprodej části obecních pozemků p.č. 263/65 o výměře 20 m2 a p.č. 459/2 o výměře 

23 m2, katastrální území Hostěradice panu Ing.Pavlovi Pálovi, majiteli sousední 

nemovitosti, za cenu 150,- Kč/m2 plus úhrada nákladů spojená s převodem pozemku. 

Jedná se o dlouhodobě připlocený pozemku při nemovitosti č.p. 34 Hostěradice při 

pozemku p.č. st.27/2, katastrální území Hostěradice. 

 

9) Za obec Kamenný Přívoz, IČ 00241351, se sídlem Kamenný Přívoz čp. 285, 252 82 

Kamenný Přívoz starostu obce zástupcem na zasedání valné hromady svazku obcí 

s názvem . Svazek obcí pro dopravu v pražském jižním regionu, IČ 01352555, 

Budějovická 303, 252 42 Jesenice u Prahy, pro účely volby orgánů tohoto svazku, 

rozhodnutí o zrušení tohoto svazku obcí s likvidací a jmenování (určení) likvidátora. 

 

10) Souhlas se zrušením svazku obcí Svazek obcí pro dopravu v pražském jižním 

regionu, IČ: 01352555, Budějovická 303, 252 42 Jesenice u Prahy s likvidací. 

 

11) Souhlas Obce Kamenný Přívoz s podáním žádosti na MŠMT o dotaci na projekt 

„Nástavba a přístavba Základní školy Kamenný Přívoz – rozšíření kapacit 



základní školy“ z programu 133 310 a se závazkem spolufinancování tohoto projektu 

v minimální výši 15% z celkových nákladů projektu. 

 

12) Obecně závaznou vyhlášku obce Kamenný Přívoz č.1/2016 o nočním klidu a regulaci 

hlučných činností v obci, kterou se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška obce 

Kamenný Přívoz č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

v obci ze dne 18.12.2013 

 

13) Smlouvu o přeložce veřejného osvětlení vyvolanou stavbou „II/105 Kamenný 

Přívoz, most ev.č. 105 – 011 přes suchou strouhu v Kamenném Přívoze“ mezi obcí 

Kamenný Přívoz a Středočeským krajem. Stavba bude realizována v souladu se 

stavební dokumentací vyhotovenou společností TUBES   Praha s.r.o., IČ 25062255, se 

sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, č.zakázky 16 – 163 – 1 – 000. 

 

14) Obci Kamenný Přívoz odkup pozemku p.č. 529/3, katastrální území Kamenný Přívoz 

za cenu 200,- Kč/m2 od majitele pana Zdeňka Jangla. 

 

15)  Realizaci tlakové kanalizace v Kamenném Újezdci po pozemcích p.č. 529/36, p.č. 

621/12 a p.č. 621/15, katastrální území Kamenný Přívoz. Tento kanalizační řad 

provede na své náklady obec.  

 

 

B/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
 

1) Zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01 – 08/2016 (příloha č.1). 
 

2) Rozpočtový výhled obce Kamenný Přívoz na období 2016 – 2020  (příloha č.2). 

 

3) Zprávu kontrolního výboru (příloha č.3). 

 

 

C/ Obecní zastupitelstvo ukládá : 
 

1) Starostovi obce oslovit majitele pozemků sdružení Úlehličky, aby vyřezali náletové 

dřeviny na svých pozemcích. 
 

Termín : do 25.10.2016 

 

 

Hlasování :   pro    11    proti     0         zdržel se    1  

 

 

Zapsáno : 29.09. 2016 

 

Ověřovatelé zápisu  :    Zuzana Jirková  …….…………………………   

 

    František Novotný      ………….……………………   

 

 

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

 

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



 

 


