USNESENÍ ZASTUPITELSTVA oBCE KAMENNÝ
PŘÍvoZ Č. oztzotg Z 11'.04.2019
A'l obccní zastupitelstvo schvalujc.

odprodej části obecního pozemku p'č. 356/1, k.ú. Kanrenný Přívoz ve r'elikosli cca 28
nr2 parrí Gabriele Zavadilové majitelce nemovitosti č.e' 5'14 a pozemků p.č. st 698 a
p.č.365126 za cerul250.- Kč/m2. Jcdná se o dloLLhodobě připJocenou část pozemku.
Paní Cab ela Zavadilová uhradí všechny náklady spojené s převodem tohoto
pozemku.
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Určenímístostarosty obce pima PhDr'. Radka Vokála jako r.tvolnálého zastupitele pro
výkon frrnkce místostarosty'

4)

Rea1izaci úprav objek1u tělocvičny při MŠčp'10 Kam.Přívoz (Iekonstrukce,
vybudovárrí soc'zaiízení.zatcpIení. rozšířenío posilovnu)

5)

6)

odkup nezb}'tnýoh částípozemků p.č. p.č'448l6' 34'714,66"l l1l',448/5, 324178 a 448/5,
k.ú. Kamenný Přívoz o celkové výměře cca ]50 m2 uIčených na výstavbu chodníkťl
plo chodce částečněbrazcných investory a zák]adě kooldinačnísmlouvy. Za
pozernky budc hrazena cena sn uvní, která nepřekr'očí cenu odhadní.

7)

odkup pozenků p'č. 41612, 29112, 465125, 46'14 a 4ó5/20 k.ú. Kameníý Přívoz
v celkovó výměře cca 3.000 m od společnosti Lesy ČR. Zá pozemky bude hrazerra
ccna smluvní' která nepřekroči cenll odhaclDí.

8)

odkup částj pozen'rku p.č'420/1 a pozcrnek p.č'353/11 k'ú. Kamer'rný Přívoz o celkové
vÝmčŤr: cca 150 m2. Za pozemky bude lÚMena ccna smluvní' klerá nepřekočí cenu
odhadní.

9)

Z rozpočtu obce vyčleněno 100 tis. Kč na příspěvky seniorům obce na obědy.

10)

Výstavbu Clčtskéhohřiš1ě při nultifrinkčním hřišti \'areálu TJ Tatťan.

11)

Jedr'ránim pro získání dotaoí na body č. 3,6' 10, 11 pověřuje starostu a místostalostu

obce-
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12)

Realizaci a financování závLalrového systému na fotbalovém hřišti
Přívoze

s

v

Kamenném

příspěvkem 280 tis.Kč z lozpočtu obce.

l3)

Změnu lozpočtu obce na rok 20l9' (viz piílolra č'2)

t4)

Slrvaluje paní Věru Weinerovoujako koordinátorku pracovní skupiny (dále ve skupině

pí' Jirková a pí. Mašková) zabývající se r'yuŽitLm a rekonstnkci ..Šiba]o\ a statku".

B/

Obecnízaslupilel\t\o bcre na rědomí:

1.)

Zprávu o činnosti rady obce

2)

ZpIá\.Lr o naplnění rozpočtu obce za

3)

Zprávu o plnění rozpočtu obce za obdobi

4)

Zprávu finančníhovýboru ze clne 27'3'2019'(viz příloha č.3)

lok 2018. (viz příloha č.1)
1.

_ 2. 2019' (viz příloha č.2)

Zapsáno 11.0'1' 2019

ověřovatelé

zápisu

:

Místostalosta obce

Radek Vokál

Starosta obce

Prokop Mašek
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