USNESENÍ ZÁSTUI"ITEI'STVA oBCE' KAMF]'NNÝ PŘÍvoZ
c.86/24ft Z 18.12"2018.
Á/ o]recní zastupitelstvo schvaluje

1. Zplávu

:

o kontro]c p]nění usneseiií ninu1ého zasedání zastupitelstva.

2.

Zrnénn č.4lo7'počtuobce na rok

2019

3.

Ro7+očet obce č'1 rrarok2019_

vizpřílohač'2

4.

Ceurr vodnélro dodavateli vody VHS Berrešov s plalnoslí od 1.l'2019 ve výši 43,51
Kč/m3 bez DPll.

5'

obec bezplatně přijírná 1pEDpozernek
parc.č.548/1 1 o výnéic
53 m2' k.ú. KaDenný Piívoz' obec Kamenný Piíyoz zajistí a uhradí potřebné úkony
spojené s převoden zr vkladen do katastťu nemovitostí.

6.

pozemky parc.č. 621115 o výněře
obec bezplatně přijímá
236 m2 a paÍc.č.621l]2 o výlDčře238 m2, k'ú. Kamenný Přívoz' obec Karnenný
Přívoz zajistí a uhradí potřebné úkony spojené pievodem pozcmku a vkladem do
katattlu nen]o\ ilo.lí'

viz pří1o1ra č'1.

7. Veiejnoprávní smlouw mezi obcí Kamenný Přívoz a Posázavím o'p's. o posk}'tnutí
neinvestičnídotace na posbtoválí obecně prospěšnýclr služeb na ítzemíobce
Kamenný Přívoz uzavřenou dle ustaltovení $ 159 zákona č'500/2004' správní iád, ve
znění pozdějších předpisů a $ loa zákona č.250/2000 Sb', o rozpočtových pr.avidleclr
územníchfozpočtů,ve znění pozdějších piedpisir s příspčvkern 100'- Kč/obyvatóle
loSÁz,LvÍ o.p.s' ve výši 100,_ Kč/obyvatele obce ná rok 2019' Jedná se o sn]louvri
na obclobí roku 2019'

B. Piánovací stnlouvll

,'výslav]ra noÝých RD ]oka]ila Kamenný PřívoZ _ konunikace a
IS" a pověřujc starostu a místostarosfu obce kjednfurí ol edně zajištěDí pozemků
k realizaci investičních opatiení ve snyslu člťliku'4.7' dotčenésmlouvy.

9'

Inventarizačníkomisi vc složeni : VoLá] Rade](, Charvai vic]av, Na\rcti] Kons1antin
. Prferi .liii

10.

Likvidační konisi ve sloŽení : SvobtrLla Vlastinrj]' FiŠťIovaBar'boÍa aa Belnard Pavel'

11. Cenu pi1[é vody z Posázavskóho vodovodu pro konečného spotřebitele ve

Kč/m3 bez DPLI

s

výši 43,85

platností od 1.1.2019.

12. Příspěvky obce na činnost v foce 2019 v následující \.:iši:

_
-

TJ Tatran Kanenný Přívoz
SDH Kamemý
oKAP (ocbotníci)
Náplava Sázavy' spo]ek

z's'

Újezdec

., ,.,.
- /"//'-,

,.li'/,'///
' /

.//'

P,,-

1001is.I{č
20 tis.Kč

l0 tis.Kč
] 0 tis.Kč

--C

* t-.

13) odměny neuvolněrrým zastupitelům v souladu s s 72 odst. 2 a $ 84 odsÍ.2 písm, n)
zákona o obcích ve výši 60% nraximální mož1éodměny dle Nařízení vlády
č'202/2018 Sb', zaokrouhleno na celé padesátikoruny Dalroru. (příloha č.3)
14) Realizaci hvestičních i rreinvestičních akcí v loce 2019:
Dokončcní revitalizace čov (nutno k na\'ýŠeníkapacity čističkyna cca 900
ekvivalentu).

_

_
-

Kanalizačnístoka v K.Újezdci při býva1ém hokejovém hřiš1i'
Vybudováoí stanoviště odpadových íádob v K.Přívoze'
Autobusové zastávky na zna etlí ,'KašpaŤkď'.

B/ obecní zastupitelstvo bcrc na Yčdomí|

1. ZpIáW

2.

o plněni rozpočlu obce za období 01

_11/2018(vizpřílohač.1).

Zprár'rr o činnosti obecní rady'

c/ obecní zastupitelstvo ukládá

:

1) stalostovi obce zjistit podní ty dotačníhotitulu na revitalizaci ČoV, která

se

v současnosti realizrtje.'

Tennín I

do 15'1'2019

a dÍ'úepdběžně

2) slarostovi obce zjistit podmínty využivání rnuitifuirkčnílrobřiště a zveřejnil na wq,w
stránkách obce'

Terrnín: do 30.3_20]

9

Zapsáúo 18.12' 2018

ověřovatelé

zápisu

/."t':,_,,,,-

:

Vlastimil Svoboda

Místostalosta obce

Radek Vokál

Starosta obce

Prokop Mašek

