
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA oBCE KAMENNÝ PŘÍvoZ
č'. os tzotl Z 20.12.2017

A-l obecní zastupitelstvo schvaluje :

1 ' Zprávu o kontrole plnění usnesení ninulého zasedání zastupitelstva'

2' Zprávu o činnosti obecní rady'

3. Změnu č.4 rozpočtu obce na rok 2017 viz přiloha č'1'

4' Rozpočet obce č.l na rok 2018 - viz příloha č' 2

5.CenuvodnéhoclodavatelivodvHsBenešovsplatnostíod1.1.2018vevýši43,51Kč
bez DPH.

6. Zněnu odměny neuvolněným čJenům zastupitelst\a obce \_c sm1slu'zckona č'99/2017
" 

š|.. i.i"J- * -ení zákon č'128/2000 Sb'' o obcich' ve znéni pozdéiŠích předpisů od

l.1'20108 následovně , 
oo 

'.'.ro',- Člel rady: 1'800'_ Kč/měs'

_ Předsedá výboru zast. či komjse lady: 1 !]9' 5:1'Ť
' Člen výboiu zast'či komise rady: 1'300'- Kč/měs'

- ět"n 'á.tupit"lrtua: 
700'- Kč/měs'

Je-]i zastupitel ve více orgánech, odměny se nekumulují' ale pobírá nej\Tšší odměnu'

žL"'"r:i moŽnost scňválit žastupiteistvem odměny jcdnotiivým zastupitelťun Za

mimořádné výkony a přínosy'

7. Darovárrí pozemk tl p.č,.227l4I' k'ú' Karnenrrý Piívoz panu Josefu 
-Lacinovj 

s tÍn' že

"l.'".:o."rLacinazďrdíaLrhradívšechnynákladystímspojenó(majiteldoložil'Že
o.ž"-"ř tr l ;;' ' i"* 1q72 odkoupen, nebyJ však obcí proveden vklad do kalastru)'

8. Darovárí pozemku p.č. 22'1144 ť'1anželjum Zd€ňce a Kallu PovolDým stí ' že si'' 
ir1*zae Povolni zaii<tí a uhradí všechny náldacly stím spojené a obec bude mít

;ř;;;.i pIáva vsloupil ná tcnto pozemek z dů\ odu_hospodflietrí na obec ím

nnr.-ku o'Č. 227 l] lesní por".il. l.u' Kamcnn) liivo/ (m jitcl dolo7ll. že

iš'".ii ů iiL ' '*e 
l q72 odioupen' neb) l t Šak obci proredcn t klad rrn \atastru)'

9. Veiejnoprávní smlouvu o poskytnuii neinvestiční dotace PoSÁZAvÍ o'p's' ve výši

100,- Kč/obyvatele obce na rok 20] 8'

l0. soupis piedmčtťl a zďízení ]lavržených invenlarizační komisí k likvidaci likvidační

konrisí viz příloha č.4.

ll.obecně závaznou vyhlášku obce Kamenný PÍiýoz č' 1l2o17' kterou se stanoví

poplatek za komunální odpad s účinností od ledna 2018'

11 ,

I lPz ?,<



12. Příspěvek na úhradu poplatku za odpad) osobá-m nad 70' lď' trvale hláŠeným v obci
'_ ;tjl;il;;"*'a o o.ába- ." ZTi hnale b}dlicim v obci ve výŠi ]20'- Kč z cetty

poplatku.

B/ obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

1. Zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01 '11/2017 (vizpřílohač'1)'

2. Zprávu kontrolního výboru'

C/ obecní zastupitelstvo ukládá :

Zapsino 20.12. 2017

ověřovatelé zápisu :

-1,t'
It, i, Ir.q

Místostarcsta obce

Starosta obce

václav chaNát

FŤantišek Novotný

Pavel Pála

Prokop Mašek


