
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA oBCE KÁMENNÝ PŘÍVoZ
Č. ostzols ZE DNE 27 '6'2019

A/ obecní zastupitelstvo schYalujc i

1 ' Zprávu o kontrolc plnění usnesení minulých zasedání Zastupitelstcv.

2' Závěrečný ťLčet obce Kamenný Přívoz za rok 2018 a roční účetní závěIku obce
Kamcnný Přívoz roku 2018 (pŤíloha č.3).

3' odkup čás1i pozemku p.č' 420/1' kat'úZemí Kan]enný Pii\'oz (cca l00 m2) po kterém
vede místní komunikace 3.třídy inv'č. 0'16c od jejich majjte]ů Za odhadr'ri ccnu.

4. výměnu pozemku parc'č. 353/1]. kat.Ílzemí Kanenný Přívoz o výněie 134 m2. po
ktelém vede místní komunikace 3.tříCly inv.č. 050c' lnajite]ky paní llany Čížkovské 7a
dloúodobě připlocné části obecních pozcmkťt p.č' 357/l, p.č' 67411 a p'č' 359/4
kat.území Kamenný Přívoz o celkové výměře 68 rn2.

5' Žádost obce' aby pozemky České r'eprrbliky na ktelých isou míslni komunikace ve
spróvě obce a ktcró obhospodařLrje t lřad pr'o Zastupo\ 3LrL statu \ c \ écech najetko\,ých
byly převedeny do \'lastnjctví obce bezúplatnč v souladLL s ustar'rovenirn s 22 odst. ]
písrn. h) zákona č. 2.1912006 Sb', o maietku Českó rcprrbliky a jejím vystupovárrí
v právních vztazíc[ ve znění pozdějších předpisů-

Jedná se o rráslcdující pozen <y kat-území Kamerrný Přívoz
- Pozenková parcela parc'č. 667/16 o výměie 7l7 m2' ostatní plocha' ostatní

komunikace.
- Pozemková palcela palc.č' 66719 o \,ýměře 32 nl2. ostatní p]ocha, osta1ni

komunikace.
' Pozenková parce]a parc.č 462/3 o výměře 868 1n2, ostatní ploclra' ostatní

konunikace.
' Pozemková parce]a parc'č' 462/2 o \'ýměřc 284 m2, ostatní p]ocha' oslahlí

Lolrirnikrce.

Dále'se iedná o následuiící Dozemky kat.úzelní Hostěradice'

- Pozemková parce]a parc.č. 15828 o rjneL'c ll]8 m2. osltltni plocha' os1at
konrunikace

- Pozen]ko\'á par'cela parc.č' 176/52 o výměřc ó5ó m2. ostatní plocha. ostatni
konrunikace..

6. smě11u části obecrrího pozerrrku parc.č. 263/2 o výměře max 5.000 m2' kat území
]:Iostčradice za pozen'rky Mctropolitní kapituly parc'č' 41/1 o výmčie 11.536 nl2 a
parc.č' 40 o výměře 2']0 m2 a parc.č.3'75l2 o výmčřc 240 rrr2. kat'území Llostěradice'

7' Úpravu r'ozpočtu obce Kamenný Přívoz roku 2019 (příldla č'l)'
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8. Příjem daru pana Miroslava Kocha, části pozemku p.č. 428/1' k.ú. Kamenný Přívoz
(cca 600 m2) na rozšíření hibi1ova v Kamenném Přívoze.

B/ ohecní /aslupilelsfro bere na včdomi :

1. Zprávu o plněr'rí rozpočtu obce za období 01 05/2019 (viz piíloha č' 1)'

2. Zpráyú nezávislého auditora o výsledku přezkounání hospodďení obce Kamenný
Piívoz k 31' 12.2018. (příloha č'2)

3' Zplávu kot1holního výboru obce Kamenný Přívoz ze dne 18'6'2019 (viz příloha č''1)'

'1' ZpIá\.u o činnosti mdy obce.

Zapsáno : 2',7.06.2019

ověřovatelé Zápisu : fuzZuzana Jirková

Václav CharváT /^tt

Místostarosta obce

SlaÍosta obce

Radek Vokál

Prokop Mašek


