
IISNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCF] KAMENNÝ PŘivoz
Č.oztzots ZE DNE 27.6.20Í8

Á'/ olrecní zastupitelŠtvo schvaluje :

1. Zprávu o kontrole plnění usnesení minulých zasedání zastupiteistev

2' Zprávu o čimosti obecní rady'

3' Závě.ečný účet obce Kamenný Přívoz za rok 2017 a roční účetni Závěrku obce

Kamenný Přivoz roku 2017 (příloha č'3)'

4' Zadání úzenrního plánu Kamenrrý Přívoz (piíloha č'5)'

5' Počet členů obecního zastupitelslva obce Kamenrrý Přívoz na příští volební období

2018 - 2022 v počtu 15 členťt'

6. odplodej pozemkr.r p.č. 263122 k'í' Hostěradice panu Mart no'li_Pálovi za odbadní
'-' 

"*:.' 
at" Ž,'a""r.éhó posudku č' 7'681-64/2018 zi &re i6'5'2018' ktelý vypíacoval

i.g.l'l"ň s."."y ] znalec oboru cerry a odhady nenovitostí"Veškeré nákiady

sp"ojené s prodejem a převodem pozemtu hladí nabyvatel'

7. odprodej pozemku p'č.263118 k'ú' l'Iostěradice paní Suclré Ludmi]e' Suchénru

Ř"á,*"'i a Suché Magtlaléně za cenu 250,_ Kč/m2. Veškeré naklady spojené

s prodejem a převodern pozemku hradí nabyvatel'

8. Podporu žádosti o dotaci na proj ckt ,'sociální a kon'tunitní práce pro oblast Týnecka

- iealizace na úzerní KameÍného PŤjvozu n

- 7adalelem o projekl je N4ésto Ijncc nal Salavou

ot"" rá-"'i',ry pŤívoz porlepise Slnlou\ u o spolupráci nc projekfu s Měste]n Týnec

ncd sá7a\ otl

9. Podaní žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova a sclrvaluje závazck

.fotunn*"ouani plojektu z lozpočtu obce Kamenný Přívoz ve výši uvedené v Žádosti

o posk}'1nulídolacc'

10' Podání žádosli o dotaci na akci Kanalizace Kamcnrrý Přívoz stoka Dl ze

iii"áot".ter]o !'ondu Životního prostředí a zemědělství na rok 2018 a schvaluje

'J*i .porun"-.ování projektu z lozpočtu obce Kamenný Přívoz ve výši uvedenó

v žádosti o posk}'tnuti dotace.

1 1. Úprava rozpočtu obce Kamemý Přívoz roku 2018 (příloha č' 1)'
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B/ obecní zastupitelstvo bere na Yědomí :

1 ' Zprávu o plnění rozpočtu obce za období 01

2. 74Íáý! nezávislého atrditora o výsledku

Přívoz k 31.12'2017' (příloha č'2)

3. ZpIávu kontrolÍího výborrr obce Kamenný

'05/2018 (viz příloha č'1).

přezkoumá1í hospodaření obce Kamenný

Přívoz ze dne 25.5.2018 (viz příIoba č.4).

C/ obecní zastupitelstvo ukládá :

1. Starostovi obce zajistit odstranění chyb u\edenjch ve "prár ě-nezár islého auditola o

vjsledu pie/koumarni hospodařeni obce Kamenný Při\o/ k Jl'l/'lUll'

Tetmín : Do 30.11'2018

2.Starostoviobceprc,jednatsrealitníkanceliiřícenuapodmínkyplodejeobjektučp'9
Kamenný Přívoz včetně piilehlých pozemků

Temin: 31 7.2018

Zapsáno : 21 .06.201,8

ověiovatelé zápisu l
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