t1
USNESENI ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENNY PRIVOZ
Č' tltzott ZE DNE 26.9.2018
Á/ obecní zastupitelstvo schvaluje

:

1) Zprávu

o kon1role plnění usnesení minulého zasedrání zastupitelstva

2) Zprávu

o činnosti obecni rady'

3) Změnu

č'2 rozpočtu

a)

obce ťetílozpočet loku

2018 (příloha č'1)'

odprodej části obecního pozemku p.č. 642l5,k.ú' Kamenný Přivoz o výměře cca 130
m2 manželůmPtáčkovým, majitelům nemovitosti č'p. 127 Kamenný PřívoZ' za cenu
150'_ Kč/m2.
Jedná se o dlouhodobě připlocerrý pozemek při nemovitosti čp. 127 Kamenný Přívoz'
veškeré náklady spojené s prodejem a převodem pozemku hradí nabyvatel.

5) odprodej části obecního pozemku

p.č. 342128, k.ú. Hostěradice (dle GP pro rozdělení
pozemku č. 510_7012018 ze dne l3'7.2018 označenjako p.č. 342156 o výměře 85 m2)
paní Evě Zvolántové, majitelce nemovitosti č.e' 257 Hostěradice, za cenu 250,-

Jedná se o dlouhodobě pronajaý neprůjezdný pozemek v kopci. veškelénáklady
spojené s prodejem a pŤevodenr pozemku lrradí nabyvatel.
6)

odplodej části obecního pozemkrr p'č' 342/28, k'í' Hostěradice (dle GP pro rozdělení
pozemku č' 510-70/2018 ze dne 13.7.2018 označenjako p'č. 342157 o výrněře ó7 m2)
panu Martinu Pacovskému, majiteli nemovitosti č'e' 247 Hostěradice, za cenu ]50,Kč/m2.
Jedná se o dloúodobě pronajatý neprůjezdÍý pozernek v kopci' Veškeré náklady
spojené s prodejem a převodem pozemtu hradí íabyvatel'

7) odprodej části obecniho pozemku p'č. 342128, k.ú. Hostěradice (dle GP pro rozc1č1cní
pozemku č. 5\0-'70/2018 ze dne 13'7.2018 označen jako p'č. 312128 o výměře 1l1
m2) manželůmMoravcovým, majitelům nenovitosti č.e. 251 Hostěťadice' za cenu
l50,- Kč m2.
Jedná se o dloúodobě pronajaq/ neprůjezdný pozemek v kopci. Veškerénáklady

spojené s prodejem a převodem pozemku hradí nabJ'vatel'

8) Plovedení

opÉv střechy objektu čp.15 Kamenný Přívoz (fotbalové kabiny)'

B/ obecní zastupitelstvo beře na vědomí :

1) Zprálu

o plnění rozpočtu obce za období

Hlasování: pro

13

proti

0

0]

08/2018 (pŤíloha č'1)'

zdržel se 0

?.6,
''í3;

Zapsáno :26'09.2018

ověřovatelé

zápisu

:
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obce

:
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Pavel Pála
Prokop Mašek

