
I]SNESENÍ ZASTUPITELSTVA oBCE KAMENNÝ PRivoZ
Č.ostzotl ZE DNE 2'l.9.2017

ď obecní zastupitelstvo schvaluje :

l) Zprávu o kontrole plnění usnesení ninulého zasedání zastupjtelstva

2) Zprávu o čiinosti obccr'rí rady.

3) Zněnu č.3 rozpočtu obce (příloha č.1).

,1) Bezúp]atnou směnu pozemků nezi obcí Kamerrný Přívoz a Stiedočeským krajem.

obecr'rí pozemek p'č.732lX. k.ú. Kamenný Přívoz o výměře 171 rn2 směnit za
pozemky StŤedočeského kraje p.č' 642lX' k'ú.Kamenný Přívoz o výměře 862 m2 a

p.č. 699lZ, k.ú.KameDný přívoz o výměře 35 m2' Jedná se o pozemky určeíé
geometrickým plánen'r pro rozclěiení pozemku, číslo plrinu : 1295-5612016,

vypracované fi rn]ou Acs-p1an's.r.o'
Jedná se o směnu pozeml<ů středočeského kraje ostatní plocha _ silnice, které r'rejsorL

součástí kraiské konuljkace za pozenky obce Kamcnný Přívoz, po kteďoh ve

skutečnosti vede kajská komunikace ll.třídy č.106

5) Bezilplatnou směnu pozomků mezi obcí Kamenný PŤívoz a Středočeským krajem.
obecní pozemky p'č. 446lA, k.ú' liostěradice o výměře 22 m2 a p'č. 469/8, k'ú.
IlostěIadice o výměře 31 m2 směnit za pozenek Středočeského kraie p'č.469/8'
k.ú.Hostěradice o výměře 1.23l m2 dle gcomet ckého plánu č.plánu 488-55/20]6
vypÍacované lilmou AGs-p]án s'I.o'
Jedná se o srrrěnu pozemků Středočcského kaje ostatni plocha - silnice, ktelé nejsou

součástí kajské komunikace za pozemky obce Kamenný Přívoz, po kterých vc
skutečnosti vede krajská komunikace II'třídy č'106

6) Jmenování inventarizační komise vc složení:'Vokál Radek, ChaNát Václav, Navrátil
KoÍstantin.

'7)

8)

Jmenování likvidační komise
Drahošová Eva.

Realizaci rampy a piístiešku
nástavba základní školy"'

ve složeni : 
'BlaŽek 

o]dřich, Svoboda vlastimil.

při vchodu do kucl'ryně v r'ánrci akce .,Přístavba a

B/ obecní zastupitelstvo bcre na vědomi :

1) Zprávtr o phěnirozpočtu obce za období 01 08/20J7 (příLoha č.1)'

C/ obecní zastupitolstvo uldádá :

1) Členům inventarizační komise provést Íyzickou inventuÍu majetku obce lak.
aby při přosincovén zasedání zastupitelstva obce bylo zastupitolstvo inlbrmoviiÍo a noh1o
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rozhodnout o tikvidaci opotřebeného či nepoliebného, avšak dosud evidovaDého maietku
obce.

Termin : do 15.12.201'/

2) Členům likvidační komise do 31.1.2018 provést fyzickou kont.olu přodmětů
navdených iÍventalizační komisí k likvidaci a za|istit jejich likvidaci ve spolLrpráci

s místostalostou obce.

Termín : do 31.1'2018

3) starostovi obce vznést vý]]Iady k projektu k ilzemnímu řizení akce ,'D3 0301

0303 Praha Václavice'' ' kteď neřeší současnou realizaci spojky silnic lI/]06 a II/105

s lapojením na přeloŽktl ll/106 u Hostěradic a na silnici II/105 na hlanici katastru Kamenqi
Přivoz a Lešany u Mošťanského rybníka vzhledem k nevyhovujícímu stavu silnjce II/105 od
mostu přes sáza\.rr v Kamenném Přívozu sněrem na Lešany

Temín: do 5.10'2017

4) Slalostovi obce prověřit moŽnost zakrýí poloka V Dů]c rra zajištění
parkovacích míst.

Termin: do 15.12.20107

5) starostovi obce zajistit oplavu op]ocení pomníku v Kan]ennén Újezdci'

Tennín :

Místostalosta obce :

StaÍosta obce :

do 30.6.2018

Hlasování: pro 10

Zapsáno : 27 .t't9 . 2017

ověřovate]é zápistl I

proti 0 zdržel se 0

Jirková Zrzana

Vokál Radek

Pavel Pála

Plokop Mašek
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