
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA oBCE KAMENNÝ PŘÍvoZ
Č. ostzots ZE DNE 19.12.2019

A'l obecÍi z.stupitclstvo schvaluje :

l) Zprávu o konÍrole plnělí usnesení minulého zasedání zastupitelstva'

2) Změnu ó'5 rozpočtu obcc roku 2019 (piíloha č.1).

3) Pr'vní rozpočet roku 2020 (pií]oha č.2).

.1) odprodej části obecního pozemku p.č' 45912' k'í. Hostět'adice o velikosti cca 10 m2
manželům Dvořákovým majitelům nemovitosti č.p. 33 Hostěřadice. Jedná se o
dloul'todobě oplocenou část pozemko.ManŽelé Dvořákovi uhradí všeclrny náklady spojené
s převodcm tohoto pozenku.

5) Podání Žádosti o poskytnuti dotace z lozpočlu středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního piostřecti a zemědělství na rok 2020 na akci "REVITALIZACE ČoV
LAMENNÝ PŘÍVoZ". Projekt bude spoluťrnancován z rozpočtu obce.

ó) Podárí Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu středočeského kraje Ze Středočeského
Fondu spofiu a volného času' tenratickélro zadáni Podpora sportovních a volnočasových
aktivit investičnj podpora na akci 

'.obnova 
a lekoostrukce objektu tělocvičny obce při

čp'10 l(amenný Pří\'oz"' Projekt bude spolufinancován z rozpočtu obce

7) Piíspěvek obce Kamenný Pří\'oz ve výši 25 tis'Kč tjZS střecločeského kaje na pořízení
vysokotlakového kornpresont pro cbemickou sluŽbu stanice Jílové u Prahy'

8) Zastupjtclstvo oboe v sou]adu sč1'5' odst.] Vnitřní směrnice číslo 01/2019 o Zadáýáni
veřejných zakázek nalého ro7sahu posoudilo efektivnost Dabídck a pověřuje sta]'ostu

popř' mistostaloslu obce kpIovedeni právních kroků k uzavření smlouvy se společností
Vodohospodařské inženýrské sluŽby a.s. a realizaci projektu.

9) Uzavře.ní I]PP mezi oboí a zastupite]i' paní Boženou splavcovou na práci konikiiřky obce
a pancm Vác]aven Clrarvátem na práci správce multililnkčního hiiště.

l0) 7ádo5l U Clolaci na tlď up rlor cllo doprar nrho automobiltt pro .|SDl_l a SDl l'

11) ProdlouŽoní lhůty pro clispozici ZŠ a MŠ Kancnný Přívoz s bytem v obecnítn donrě

Kan'ienný Přívoz č. p. 263 pro vedeni ZŠ a MŠ k posl()tnuti b)'tu jcko sluŽebního pťo

zanrčstnance školy do 30.6.2020.

B/ Obecni z.stupitclstvo bere na vědomi :

l) Zplávu o plnční rozpočtu obce za období 01 11/2019 (příloha č.1).

,/,"1,



2) Zprávu starosty o činnosti rady obce.

Illasování: pro 10

Zapsálo : Í9 .l2. 2019

ověřovatelé zápisu :

proti 0

ZnzarÁ liÍkoýá

Eva Dlahošová

zdržel se 0
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Staxosta obce :

Radek Voká

Prokop Mašek
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