Zápis č.4/2021 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Kamenný Přívoz ze
dne 29. září 2021.
Místo Konání: Kamenný Přívoz 12, restaurace U Vemenáče
Čas zahájení: 18.00 hodin
Přítomno zastupitelů:

11

Omluveni:zast. Splavcová, Fišerová, Prokš, Navrátil
Bylo přistoupeno ke schválení programu zastupitelstva:
Program :
1)
Kontrola plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce.
2
Zpráva o činnosti rady obce.
3)
Plán rozvoje sportu obce Kamenný Přívoz pro léta 2021 – 2030.
4)
Zpráva o čerpání rozpočtu obce 1/2021 - 8/2021 a úprava rozpočtu obce roku
2021.
5)
Schválení podmínek vyhlášení soutěže – Šíbalův statek nové srdce Kamenného
Přívozu.
4)
Dohody o provedení práce dle § 84 odst. 2 písm. 2 zákona o obcích
7)
Členství obce Kamenný Přívoz ve spolku "Naše odpadky, z.s."
8)
Různé diskuse.
O programu bylo hlasováno:
Hlasováno:

pro 11,

0 se zdržel,

0 proti

Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Pavel Bernard, Jiří Patera
Hlasováno :

9 pro,

2se zdržel,

0 proti

Zastupitelstvo obceschválilo ověřovatele zápisu.
Zapisovatelem byl navržen a schválen : Radek Vokál
Hlasováno :

11pro,

0 se zdržel,

0 proti

Zastupitelstvo schválilo zapisovatele zápisu.
1/

Kontrola plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva
Usnesení minulých zasedáních zastupitelstva obce jsou splněna.
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2/

Zpráva o činnosti Obecní rady

Místostarosta obce seznámil přítomné s nejdůležitějšími body projednávanými na radě obce.
Obecní rada se v období od posledního zasedání zastupitelstva sešla 3 x, zápisy z rady obce
jsou odeslány elektronickou poštou všem zastupitelům. Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním
úřadě.
Bylo schváleno :



















Odměna ředitelce ZŠ a MŠ K.Přívoz.
Nájemní smlouvu na parkovací místo a povolení vjezdu na pozemek p.č. 229/12 k.ú.
Hostěradice osobě Vlastimil Fencl.
Snížení poplatku vypovězené nájemní smlouvy na parkovací místa před OÚ Kamenný
Přívoz.
Pronájem pozemků par.č.st. 335 o výměře 54 m 2 , p.č. 251/4, zahrada o výměře 210
m2 (užívaná plocha) v obci Kamenný Přívoz, katastrální území Kamenný Přívoz
manželům Klabíkovým, novým majitelům objektu ev.č. 9 Kamenný Přívoz.
Pronájem pozemku p.č. 229/172, lesní pozemek, na kterém je budova o výměře 42
m2,část pozemku p. č. 229/12 les o výměře 134 m 2, k.ú. Hostěradice Vlastislavovi
Fenclovi, novému vlastníkovi objektu ev.č. 10 Hostěradice.
Humanitární dar obci Moravská Nová Ves ve výši 20.000,- Kč.
Pronájem pozemku par. č. 178/38, k.ú.K.Přívoz, lesní pozemek, na kterém je budova o
výměře 49 m2 (zastavěná plocha) a část pozemku par. č. 178/1, k.ú. Kamenný Přívoz,
les, (užívaná plocha) a to o výměře 36 m2, novému vlastníkovi rekreačního objektu
ev.č. 185 Kamenný Přívoz, p. Janovi Országovi.
Žádost opatrovníka opatrovance paní Jany Kretschmerové, nar. 4.1.1942, obce
Toušice o odpuštění poplatku za odpady a nájem obecního pozemku, vše vůči
nemovitosti ev. č. 320 k.ú. Kamenný Přívoz.
snížení poplatku za vjezd a parkování na pozemku 229/12 k.ú. Hostěradice rada obce
rozhodla, že ve výjimečných případech hodných zřetele o tomto může rozhodnout
starosta či místostarosta obce.
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření Veřejnopráv ní smlouvy
o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskyto vání dotací
z rozpočtu Středočeského kraj e ze Středočeského Fon du podpory
dobrov olných hasi čů a složek IZS na poří zení novéh o DA pro JSDH.
Souhlas, aby náklady obce na realizaci altánu byly kompenzovány společností
STROMA, spol. s.r.o. provedením prací a dodávek ve prospěch obce. Rada obce
rovněž souhlasí, aby jedna z položek takto obci dodaných, odpočinkový altán, byla
umístěna do areálu dětského hřiště v areálu TJ TATRAN.
Bezúplatné poskytnutí pronájmu pozemku p.č. 642/1 a části pozemku p.č. st.15/1, k.ú.
K.Přívozdne 18.9.2021 od 06:30 hod do 15:00 hod Naplavě Sázavy o.s. za účelem
konání Přívozského podzimního trhu. Samotný trh probíhal od 9:00 do 13:00 hod.
Odpuštění poplatku za sběr KO paní Zdeňce Jandusové.
Záměr dlouhodobé výpůjčky objektu bývalé trafiky v KÚ.
Dar ZO ČSV ve výši 10.000,- Kč.
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3/

Plán rozvoje sportu obce Kamenný Přívoz pro léta 2021 – 2030

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánem rozvoje sportu obce Kamenný Přívoz pro léta
2021 -2030. Viz příloha č.2. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že materiál bude dopracován.
Dopracování provedou zastupitelé Patera, Weinerová a Perglová, za koordinace starosty obce
a předsedy sportovní komise p. Charváta.
4/
Zpráva o čerpání rozpočtu obce za období leden až srpen a úprava rozpočtu roku
2021.
Plánované příjmy roku 2021
27.637tis.Kč
Příjmy za období 01 až 08 202117.1784tis.Kč
Příjmy za 01 až 05/2021 v %
62,2 %
Plánované výdaje roku 2021
Výdaje za období 01 až 08 2021
Výdaje za 01 až 08 2021 v %

29.897tis.Kč
11.698tis.Kč
39,1 %

Jednotlivé položky viz Příloha č.1
Příjmy obce jsou v souladu s předpokladem.
Výdaje obce jsou nižší a to z důvodu nedostatku stavebních kapacit (místní komunikace) i
snahy dosáhnou úspor z důvodu předpokládaných vysokých výdajů v následujících létech na
zavodnění a odkanalizování celé obce a výstavbu obecního domu.
Úprava rozpočtu roku 2021.
Na straně příjmů dochází ke zvýšení příjmů hlavně z důvodu navýšení příjmů z dzp
právnických osob, příspěvku státu Covid 19 i příspěvku SDH a dalších přesně nezjistitelných
příjmů (připojení na vodovod a kanalizaci – výstavba nových RD, dotace – zda budou
vyplaceny v letošním roce, či později, atd.).
Přesnější úprava rozpočtu obce roku 2021 bude v prosincovém zasedání ZO
Starosta obce předložil návrh změnyrozpočtu obce (3.změna rozpočtu roku 2021).
Starostou obce navrženo usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje třetí změnu rozpočtu obce roku 2021 o – příloha č.1
Schváleno :

11 pro,

0 se zdržel,

0 proti

Zastupitelstvo obce přijalo usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo 3 změnu rozpočtu obce na rok 2021 (příloha č.1).
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5)

Schválení podmínek vyhlášení architektonické soutěže pro objekt Šíbalův statek.

Zastupitelé byli seznámeni se zadávacími podmínkami architektonické soutěže na objekt
Šíbalův statek. Tyto zpracovala odborná komise za účasti zástupců obce Kamenný Přívoz,
zast. Weinarové, Vokála. Blíže viz.Příloha č. 3.
Starostou obce navrženo usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací podmínky architektonické soutěž pro objekt Šíbalův
statek.
Schváleno :

11 pro,

0 se zdržel,

0 proti

Zastupitelstvo obce přijalo usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací podmínky architektonické soutěž pro objekt Šíbalův
statek.
6/

Dohody o provedení práce dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích.

Starosta obce informoval o problematice pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem
zastupitelstva obce dle zákona o obcích.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s počtem a náklady dotčených smluv.
Jedná se o tyto osoby a položky:
Božena Splavcová DPP – činnost kronikář obce 140,- Kč/ hod (cca 15 hod/čtvrtletí)Václav
Charvát DPP – správce multifunkčního a dětského hřiště, odměna 100,- Kč/hod. (cca 40
hod/čtvrtletí.
Starosta obce navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas, se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí
Kamenný Přívoz a zastupitelkou paní Boženou Splavcovou DPP – činnost kronikář obce
140,- Kč/ hod a zastupitelem pan Václavem Charvátem správce multifunkčního a dětského
hřiště, odměna 100,- Kč/hod.
Schváleno :

11pro,

0 se zdržel,

0 proti

Zastupitelstvo obce přijalo usnesení:
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas, se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí
Kamenný Přívoz a zastupitelkou paní Boženou Splavcovou DPP – činnost kronikář obce
140,- Kč/ hod a zastupitelem pan Václavem Charvátem správce multifunkčního a dětského
hřiště, odměna 100,- Kč/hod.

4

7/

Členství obce Kamenný Přívoz ve spolku "Naše odpadky, z.s."

Zastupitelé byli seznámeni s možností členství ve spolku "Naše odpadky, z.s." – příloha č.4.
Místostarosta obce navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz schvaluje vstup obce Kamenný Přívoz do spolku Naše
odpadky, z.s. s maximálním nákladem 5.000,- Kč ročně.
Schváleno :

11 pro,

0 se zdržel,

0 proti

Zastupitelstvo obce přijalo usnesení:
Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz schvaluje vstup obce Kamenný Přívoz do spolku Naše
odpadky, z.s.
8/

Různé, diskuse.

Zastupitelka Perglová požádala o zvýšení bezpečnosti chodců – přechod na komunikaci U
Křížku.
Místostarosta požadavek předá vlastníkovi komunikace a o výsledku bude informovat
zastupitelstvo.
Zastupitel Charvát požádal o zvýšení bezpečnosti krajské komunikace v oblasti Na skalici.
Místostarosta požadavek předá vlastníkovi komunikace a o výsledku bude informovat
zastupitelstvo.
Zapsáno 29.09. 2021
Ověřovatelé zápisu :

.……………………………
………………………………

Místostarosta obce :

Radek Vokál

………………………………

Starosta obce :

Prokop Mašek

………………………………
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