Usnesení
z V. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 9.9.2015

Č.j.: ZO-1/V/2015
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
– předseda: František Ondřich
– členové: Luboš Pícha, Tomáš Vala
Č.j.: ZO-2/V/2015
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Václav Pouzar, Karel Vyžral
Č.j.: ZO-3/V/2015
ZO schvaluje navržený program zasedání
Č.j.: ZO-4/V/2015
ZO bere na vědomí zprávu o realizaci investičních akcí obce
Č.j.: ZO-5/V/2015
ZO schvaluje pořízení traktoru pro technickou správu obce a osobního automobilu pro potřeby
obecního úřadu a pověřuje Ing. Jiřího Kotalíka a Bc. Víta Janáse zpracováním podmínek
výběrového řízení na nákup traktoru
Č.j.: ZO-6a/V/2015
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.8/2015
Č.j.: ZO-6b/V/2015
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2015 schválené radou obce dne 8.7.2015, č.6/2015
schválené radou obce dne 10.8.2015 a rozpočtové opatření č. 7/2015 schválené radou obce dne
26.8.2015
Č.j.: ZO-7/IV/2015
ZO schvaluje směrnici č. 1/2015 pro přiznávání dotací z rozpočtu obce Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-8/V/2015
ZO schvaluje uložení volných finančních prostředků obce ve výši 20 mil. Kč takto:
a) 10 mil. Kč ponechat na současném spořícím účtu u ČSOB
b) 10 mil. Kč uložit na spořící účet pro veřejný sektor s úrokem 0,7% p.a. u Sberbank.
Č.j.: ZO-9a/V/2015
ZO schvaluje ukončení procesu pořizování změny č. 3 ÚPO
Č.j.: ZO-9b/V/2015
ZO ruší usnesení Zastupitelstva obce Kamenný Újezd č. ZO-12/X/2012 ze dne 12. 12. 2012, kterým
rozhodlo o pořízení změny č. 3 ÚPO, a č. ZO-6/XIII/2013 ze dne 11. 9. 2013, kterým rozhodlo
o pořízení změny č. 3 ÚPO
Č.j.: ZO-9c/V/2015
ZO ukládá Ing. Jitce Šebelkové, starostce obce, zajistit zapsání informace o ukončení procesu
pořizování této územně plánovací dokumentace do registračního listu evidence územně plánovací
činnosti pořizovatelem a sdělit uvedené navrhovateli změny č. 3 ÚPO.
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Č.j.: ZO-10/IV/2015
ZO neschvaluje směnu části pozemku 1353/1 (zahrada) o výměře 213 m2 v k.ú. Kamenný Újezd
z majetku Obce Kamenný Újezd do vlastnictví společnosti HEAT ENERGY BOHEMIA s.r.o.,
zastoupené p. Jiřím Rendlem za pozemek p.č. st. 487/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Kamenný Újezd včetně
uložení inženýrských sítí (voda, elektřina, plyn) u obecní haly na pilin z majetku společnosti HEAT
ENERGY BOHEMIA s.r.o., zastoupené p. Jiřím Rendlem do vlastnictví Obce Kamenný Újezd.
Č.j.: ZO-11/IV/2015
ZO pověřuje radu obce schválením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad na akci „Místní komunikace č.p. 2910/1 v k.ú. Kamenný
Újezd, CZ.1.14/1.5.00/35.03305
Č.j.: ZO-12a/IV/2015
ZO schvaluje nabídku řešení strategického plánu obce s aktivním zapojením veřejnosti
Č.j.: ZO-12b/IV/2015
ZO pověřuje místostarostu Václava Pouzara vytvořením pracovních skupin a koordinací prací
na řešení strategického plánu obce s aktivním zapojením veřejnosti

Václav Pouzar v.r.
místostarosta obce

Ing. Jitka Šebelková v.r.
starostka obce

Vyvěšeno dne:14.09.2015
Sejmuto dne:

…..............

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne:

14.09.2015
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