Hlasování k usnesení
z III. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 11.3.2015
Č.j.: ZO-1/III/2015
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Karel Vyžral – předseda
Luboš, Pícha, Bohuslav Dichtl – členové
12 – 0 – 0
Č.j.: ZO-2/III/2015
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. Vít Janás a František Ondřich
12 – 0 – 0
Č.j.: ZO-3/III/2015
ZO schvaluje navržený program zasedání
12 – 0 – 0
Č.j.: ZO-4/III/2015
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
12 – 0 – 0
Č.j.: ZO-5/III/2015
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2014 schválené radou obce dne 29.12.2014
12 – 0 – 0
Č.j.: ZO-6/III/2015
Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
a) projednalo materiál Závěrečného účtu obce Kamenný Újezd za rok 2014 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením obce
za rok 2014 bez výhrad,
b) ukládá radě přijmout opatření k nápravě chyb uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014
9–1–2
Č.j.: ZO-7/III/2015
Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů schvaluje
a) účetní závěrku obce za rok 2014,
b) rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 12 977 133,83 Kč převodem na účet 432 (Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období).
12 – 0 – 0
Č.j.: ZO-8/III/2015
Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 11 a § 12 zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů schvaluje
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a) rozpočet obce na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši 30 500 000,00 Kč, celkovými výdaji
ve výši 37 000 000,00 Kč a schodek běžného roku ve výši 6 500 000,00 Kč hrazený z přebytků
hospodaření minulých let
b) jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy, celkové výdaje a schválené finanční vztahy
ke zřízeným příspěvkovým organizacím a spolkům, schválený finanční vztah ke zřízené
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kamenný Újezd ve výši 5 550 000,- Kč z toho neinvestiční
příspěvek ve výši 2 500 000,00 Kč a investiční příspěvek ve výši 3 050 000,00 Kč.
c) schválené transfery spolkům:
- ZO ČSV Kamenný Újezd ve výši 25 000,00 Kč,
- Sdružená obec baráčníků „VITORAZ“ ve výši 45 000,00 Kč,
- TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 390 000,00 Kč,
- Taekwon-do škola Velešín ve výši 20 000,00 Kč
- ČOS TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 200 000,00 Kč, z toho neinvestiční transfer 100 000,00
Kč a investiční tranfer ve výši 100 000,00 Kč,
d) rozpočet Sociálního fondu na rok 2015 s příjmy ve výši 103 825,00 Kč, výdaji ve výši
113 800,00 Kč a schodkem běžného roku ve výši 9 975,00 Kč.
10 – 1 – 1
Č.j.: ZO-9/III/2015
Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd dle ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů pověřuje radu prováděním rozpočtových opatření dle
ust. § 16 odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 500 000,00 Kč (příjmy a výdaje) za jednotlivé
rozpočtové opatření a dle ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů pouze u příjmů (dotace) dle ust. § 7 odst.
1 písm. g) a písm. h) a ust. § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů ve výši skutečnosti.
8–1–3
Č.j.: ZO-10a/III/2015
ZO schvaluje plán činnosti finančního výboru na II. čtvrtletí 2015
12 – 0 – 0
Č.j.: ZO-10b/III/2015
ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na II. a III. čtvrtletí 2015
4–3–3
ZO neschválilo plán činnosti kontrolního výboru na II. a III. čtvrtletí 2015
V 18,10 hod. odešel z pracovních důvodů jeden z členů ZO, celkový počet se snížil na 11 členů.
Č.j.: ZO-11/III/2015
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Kamenný Újezd
11 – 0 – 0
Č.j.: ZO-12/III/2015
ZO schvaluje zrušení usnesení č.j. ZO-10/XIII/2013 (koupě pozemků na komunikaci od Anny
Cikánové a Jiřího Cikána)
10 – 1 – 0
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Č.j.: ZO-13/III/2015
ZO neschvaluje koupi částí pozemků na komunikaci „kopec Kosov“:
a) p.č. 382/1 v k.ú. Kosov u Opalic – cca 100 m2 od Jiřího Haismana
b) p.č. 377 v k.ú. Kosov u Opalic – cca 55 m2 od Ing.Jana Havlíčka
c) p.č. 3106 v k.ú. K.Újezd – cca 20 m2 od Milana Šebelky
10 – 1 – 0
Č.j.: ZO-14/III/2015
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1284/12 o výměře cca 443 m2 a p.č. 1284/2 o výměře
cca 407 m2 v k.ú. K.Újezd
10 – 0 – 1
Č.j.: ZO-15/III/2015
Návrh: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 962/2 o výměře cca 395 m2 v k.ú.
Krasejovka (Milíkovice)
2–5–4
Usnesení: ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 962/2 o výměře cca 395 m2 v k.ú.
Krasejovka (Milíkovice)
Č.j.: ZO-16/III/2015
Návrh: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 690/5 o výměře cca 67 m2 v k.ú. Krasejovka
(Milíkovice)
0 – 11 – 0
Usnesení: ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 690/5 o výměře cca 67 m2 v k.ú. Krasejovka
Č.j.: ZO-17/III/2015
ZO schvaluje zrušení usnesení č.j. ZO-15/II/2014 ze dne 10.12.2014 (prodej bytu č. 1 v domě
č.p. 79 J. Kuižovi)
11 – 0 – 0
Č.j.: ZO-18/III/2015
ZO schvaluje prodej bytu č. 1 v domě č.p. 79 na pozemku p.č. 45/1 v k.ú. Kamenný Újezd panu
Františku Perníkovi za cenu 1,010.050,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti
11 – 0 – 0
Č.j.: ZO-19a/III/2015
ZO určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací
dokumentace ve správním území obce Kamenný Újezd dle § 47, § 51 a § 53 odst. (1) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), do konce tohoto volebního období 2014 – 2018 Ing. Jitku
Šebelkovou, starostku obce
6–2–3
Č.j.: ZO-19b/III/2015
ZO ukládá Ing. Jitce Šebelkové, starostce obce, spolupracovat s pořizovatelem při pořizování
územně plánovací dokumentace ve správním území obce Kamenný Újezd dle stavebního zákona
do konce tohoto volebního období 2014 – 2018.
6–0–5
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