USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNÝ PŘÍVOZ
Č. 04/2016 Z 19.12.2016
A/ Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva.
2. Zprávu o činnosti obecní rady.
3. Změnu č. 4 rozpočtu obce na rok 2016 (5. Rozpočet roku 2016) – viz příloha č.1
usnesení.
4. Rozpočet obce č.1 na rok 2017 – viz příloha č. 2
5. Prodloužení mandátů paní Miroslavě Pešlové a Pavlovi Pálovi za členy školské rady
za obec (zřizovatele ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz).
6. Cenu vodného dodavateli vody VHS Benešov s platností od 1.1.2017 ve výši 42,60 Kč
bez DPH.
7. Ve smyslu novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce a
členům zastupitelev, ve znění pozdějších předpisů jsou neuvolněným členům
zastupitelstva obce Kamenný Přívoz od 1.1.20127 upraveny odměny následovně :
- Člen rady:
1.641,- Kč/měs.
- Předseda výboru zast. či komise rady: 1.442,- Kč/měs.
- Člen výboru zast.či komise rady:
1.176,- Kč/měs.
- Člen zastupitelstva:
599,- Kč/měs.
Je-li zastupitel ve více orgánech, odměny se nekumulují, ale pobírá nejvyšší odměnu
8. Nájemní smlouvu mezi obcí Kamenný Přívoz a Středočeským krajem na pronájem
části pozemku p.č. 644/1, k.ú. Kamenný Přívoz o výměře 47 m2 po dobu realizace
stavby „II/105 Kamenný Přívoz, most ev.č. 105-011“ za účelem realizace stavby
mostu.
Za užívání předmětu nájmu bude nájemce platit pronajímateli poplatek dle Výměru
MF č. 01/2016 z 27.11.2015.
9. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace POSÁZAVÍ o.p.s. ve výši
50,- Kč/obyvatele obce na rok 2017.
10. Příspěvek na projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření v povodí Sázavy“ ve výši 9.400,- Kč.
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B/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01 – 11/2016 (viz příloha č.1).

Zapsáno 19.12. 2016

Ověřovatelé zápisu

:

Svoboda Vlastimil

………………………..…..……

Drahošová Eva

…….……………………………

Místostarosta obce

:

Pavel Pála

………………………….………

Starosta obce

:

Prokop Mašek

………………….………………
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