Usnesení
z VI. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 9.12.2015
Č.j.: ZO-1/VI/2015
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
– předseda: Bohuslav Dichtl
– členové: Miloslav Ouředník, Bohuslava Staňková
Č.j.: ZO-2/VI/2015
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Václav Pouzar, Mgr. Jiří Letovský
Č.j.: ZO-3/VI/2015
ZO schvaluje navržený program zasedání
Č.j.: ZO-4/VI/2015
ZO bere na vědomí zprávu o realizaci investičních akcí obce
Č.j.: ZO-5/VI/2015
ZO bere na vědomí zprávu o průběhu tvorby strategického plánu obce
Č.j.: ZO-6/VI/2015
ZO schvaluje plán investičních akcí na rok 2016 (příloha č. 1)
Č.j.: ZO-7/VI/2015
ZO schvaluje “Program obnovy venkova na období 2016 - 2018”
Č.j.: ZO-8a/VI/2015
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.12/2015
Č.j.: ZO-8b/VI/2015
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2015 schválené radou obce dne 14.10.2015, č. 10/2015
schválené radou obce dne 30.10.2015 a č. 11/2015 schválené radou obce dne 25.11.2015
Č.j.: ZO-9/VI/2015
ZO pověřuje radu obce provedením případné rozpočtové změny nad rámec schváleného limitu
500 tisíc Kč v oblasti příjmů do konce roku 2015 a předložením zastupitelstvu obce na VII. zasedání
Č.j.: ZO-10/VI/2015
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016 takto:
Celkové výdaje rozpočtového provizoria roku 2016 nepřekročí částku 12 mil. Kč.
Č.j.: ZO-11/VI/2015
ZO pověřuje starostku, hlavního účetního a finanční výbor obce přípravou rozpočtu obce
na rok 2016
Č.j.: ZO-12/VI/2015
ZO schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2016 (příloha č. 2)
Č.j.: ZO-13/VI/2015
ZO schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2016
Č.j.: ZO-14/VI/2015
ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016
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Č.j.: ZO-15/VI/2015
ZO schvaluje směrnici č. 2/2015 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu obcí Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-16a/VI/2015
ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 36/8 o výměře 336 m2 a p.č. 69/2 o výměře 514 m2 v k.ú.
Otmanka, obec Kamenný Újezd, potřebných pro výstavbu „Dálnice D3 0310/II Hodějovice –
Třebonín“ z majetku Obce Kamenný Újezd do majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvkové organizaci se sídlem na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 za celkovou cenu
226.137,00 Kč a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy č. 01-185/01/KS/2015.
Č.j.: ZO-16b/VI/2015
ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 945/4 o výměře 157 m2, p.č. 980/4 o výměře 12 m2 a p.č. 995/16
o výměře 16 m2 v k.ú. Krasejovka, obec Kamenný Újezd, potřebných pro výstavbu „Dálnice D3
0310/II Hodějovice – Třebonín“ z majetku Obce Kamenný Újezd do majetku Ředitelství silnic a
dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci se sídlem na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, za celkovou
cenu 55.165,50 Kč a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy č. 01-185/138/KS/2015.
Č.j.: ZO-17/VI/2015
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 2367/6 odděleného GP č. 2003-37/2015 – nové číslo
parcelní st. 1300 o výměře 5 m2 v k.ú. Kamenný Újezd do majetku Společenství vlastníků domu
č.p. 424 Kamenný Újezd, zastoupenému předsedkyní společenství paní Evou Fischerovou, za cenu
500,- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem nemovitosti

Václav Pouzar v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno dne:

14.12.2015

Sejmuto dne:

14.01.2016

Ing. Jitka Šebelková v.r.
starostka obce

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne:

14.12.2015
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