Usnesení
z II. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 10.12. 2014
Č.j.: ZO-1/II/2014
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Miloslav Ouředník – předseda, Mgr. Jiří Letovský, Ing. arch Tomáš Petrášek – členové
Č.j.: ZO-2/II/2014
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Václav Pouzar a Tomáš Vala
Č.j.: ZO-3/II/2014
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-4a/II/2014
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014
Č.j.: ZO-4b/II/2014
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2014 schválené radou obce dne 15.10.2014,
č. 7/2014 schválené radou obce dne 10.11.2014 a č. 8/2014 schválené radou obce dne
1.12.2014
Č.j.: ZO-5/II/2014
ZO schvaluje změnu účelu využití části finančních prostředků poskytnutých ČOS TJ Sokol
Kamenný Újezd na opravu střechy ve výši 23.117,- Kč na částečné financování rekonstrukce
osvětlení v sokolovně
Č.j.: ZO-6/II/2014
ZO pověřuje radu obce provedením případné rozpočtové změny nad rámec schváleného
limitu 200 tisíc Kč v oblasti příjmů do konce roku 2014 a předložením zastupitelstvu obce
na III. zasedání ZO
Č.j.: ZO-7/II/2014
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 takto:
Celkové výdaje rozpočtového provizoria roku 2015 nepřekročí částku 12 mil. Kč.
Č.j.: ZO-8/II/2014
ZO pověřuje starostku, hlavního účetního a finanční výbor obce přípravou rozpočtu obce
na rok 2015
Č.j.: ZO-9/II/2014
ZO schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 – 2018
Č.j.: ZO-10/II/2014
ZO schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2015 (příloha č. 1)
Č.j.: ZO-11/II/2014
ZO souhlasí s realizací projektu „Místní komunikace č. parc. 2910/1, k.ú. Kamenný Újezd“
a jeho podáním v rámci 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Dále souhlasí se zajištěním
předfinancování tohoto projektu v rámci rozpočtu obce na rok 2015 ve výši celkových výdajů
projektu, tj. 7,227.189,- Kč.
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Č.j.: ZO-12/II/2014
ZO schvaluje návrh plánu investičních akcí na rok 2015 (příloha č. 2)
Č.j.: ZO-13/II/2014
ZO zrušuje usnesení č.j. ZO-9/XVI/2014 a ZO-10/XVI/2014 ze dne 4.6.2014
Č.j.: ZO-14/II/2014
ZO bere na vědomí předložené nabídky na prodej pozemku 1253/12 v k.ú. Kamenný Újezd
a jako nejvýhodnější schvaluje nabídku pana Ing.Václava Šmejkala za cenu 1.510,- Kč/m 2 .
Rozhodnutí o prodeji ZO odkládá na dobu, kdy budou vyjasněny majetkové vztahy
k předmětnému pozemku.
Č.j.: ZO-15/II/2014
ZO schvaluje prodej bytu č. 1 v domě č.p. 79 v k.ú. Kamenný Újezd na pozemku p.č. -45/1
panu Juraji Kuižovi za cenu 1,102.200,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti
Č.j.: ZO-16/II/2014
ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 1332/9 v k.ú. Kamenný Újezd o výměře 66 m2
od paní Ludmily Čutkové za cenu 50,- Kč/m2
Č.j.: ZO-17/II/2014
ZO schvaluje plán činnosti finančního výboru
Č.j.: ZO-18/II/2014
ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru

Václav Pouzar v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno dne:

15.12.2014

Sejmuto dne:

…..............

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne: 15.12.2014

Ing. Jitka Šebelková v.r.
starostka obce

