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Usnesení
z VII. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 9.3.2016
Č.j.: ZO-1/VII/2016
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Vít Janás – předseda
Mgr. Jiří Letovský, Tomáš Vala – členové
Č.j.: ZO-2/VII/2016
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Václav Pouzar, Bohuslava Staňková
Č.j.: ZO-3/VII/2016
ZO schvaluje navržený program zasedání.
Č.j.: ZO-4/VII/2016
ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce.
Č.j.: ZO-5/VII/2016
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2015 schválené radou obce dne 28.12.2015.
Č.j.: ZO-6/VII/2016
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
a) rozpočet obce na rok 2016 s celkovými příjmy ve výši 39 500 000,00 Kč, celkovými výdaji
ve výši 34 500 000,00 Kč a přebytek běžného roku ve výši 5 000 000,00 Kč,
b) jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy, celkové výdaje a schválené finanční vztahy ke
zřízeným příspěvkovým organizacím a spolkům,
c) finanční vztah ke zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kamenný Újezd ve výši
3 300 000,00 Kč z toho neinvestiční příspěvek ve výši 2 900 000,00 Kč a investiční příspěvek
ve výši 400 000,00 Kč,
d) schválené finanční vztahy spolkům:
- ČSV ZO Kamenný Újezd ve výši 20 000,00 Kč,
- Sdružená obec baráčníků „VITORAZ“ ve výši 45 000,00 Kč,
- TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 380 000,00 Kč,
- Taekwon-do škola Velešín ve výši 35 000,00 Kč,
- ČOS TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 100 000,00 Kč,
- Spolek přátel vodního díla Hamr ve výši 20 000,- Kč,
e) rozpočet Sociálního fondu na rok 2016 s příjmy ve výši 110 525,00 Kč, výdaji ve výši
119 800,00 Kč a schodkem běžného roku ve výši 9 275,00 Kč,
f) rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019.
Č.j.: ZO-7/VII/2016
ZO v souladu s usnesením č.j. ZO-6/VII/2016 odst. d) schvaluje
a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Českým svazem včelařů, ZO Kamenný Újezd a
pověřuje starostku jejím podpisem,
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se Sdruženou obcí baráčníků „Vitoraz“ se sídlem
v Kamenném Újezdu a pověřuje starostku jejím podpisem,
c) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Tělovýchovnou jednotou SOKOL Kamenný Újezd a
pověřuje starostku jejím podpisem,
d) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TAEKWON-DO školou Velešín ITF a pověřuje
starostku jejím podpisem,
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e) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s ČOS - Tělocvičná jednota SOKOL Kamenný Újezd
a pověřuje starostku jejím podpisem,
f) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se Spolkem přátel vodního díla Hamr a pověřuje
starostku jejím podpisem.
Č.j.: ZO-8a/VII/2016
ZO schvaluje koupi pozemku parc.č.382/8 – 220 m2 a 382/9 – 23 m2 (oddělené z původní parcely
č. 382/1) v k.ú. Kosov u Opalic od p. Jiřího Haismana do majetku Obce Kamenný Újezd za cenu
50,- Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem uvedených
nemovitostí hradí Obec Kamenný Újezd.
Č.j.: ZO-8b/VII/2016
ZO schvaluje koupi pozemku parc.č. 377/2 – 112 m2 a parc.č. 377/3 – 18 m2 (oddělené z původní
parcely č. 377/1) v k.ú Kosov u Opalic od p. Ing. Jana Havlíčka do majetku Obce Kamenný Újezd
za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem uvedených
nemovitostí hradí Obec Kamenný Újezd.
Č.j.: ZO-8c/VII/2016
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č.3105 díl e – 99 m2 a 3163/2 díl d – 9 m2 v k.ú. Kamenný
Újezd p. Ing. Janu Havlíčkovi za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Náklady
spojené s převodem uvedených nemovitostí hradí Obec Kamenný Újezd.
Č.j.: ZO-8d/VII/2016
ZO schvaluje koupi pozemku parc.č. 3106/2 – 52 m2 (oddělené z původní parcely č. 3106/1)
v k.ú. Kamenný Újezd od p. Milana Šebelky do majetku Obce Kamenný Újezd za cenu 50,- Kč/m2
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem uvedené nemovitosti hradí
Obec Kamenný Újezd.
Č.j.: ZO-8e/VII/2016
ZO schvaluje prodej pozemku část 3163/1 – 68 m2 v k.ú. Kamenný Újezd p. Milanu Šebelkovi
za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem uvedené
nemovitosti hradí Obec Kamenný Újezd.
Č.j.: ZO-9/VII/2016
ZO zrušuje usnesení č.j. ZO-13/III/2015 ze dne 11.3.2015.
Č.j.: ZO-10/VII/2016
ZO schvaluje koupi pozemku p.č.2879/13 – 205 m2 v k.ú.Kamenný Újezd od p. Františka Bürgera
za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Č.j.: ZO-11/VII/2016
ZO neschvaluje záměr prodej pozemku p.č. 29/5 v osadě Radostice – k.ú. Opalice o výměře 492 m2.
Č.j.: ZO-12/VII/2016
ZO schvaluje přijetí daru od Jihočeského kraje – pozemků zastavěných chodníkem v rámci stavby
„Kamenný Újezd, chodníky – silnice III/00354“ p.č. 2882/31 o výměře 1.067 m2 , p.č. 2882/32
o výměře 533 m2 a p.č. 2882/30 o výměře 249 m2 v k.ú. Kamenný Újezd.
Č.j.: ZO-13/VII/2016
ZO schvaluje poskytnutí daru pozemků z majetku Obce Kamenný Újezd ve prospěch Jihočeského
kraje, které jsou zastavěny stavbou silnice III/00354 – p.č. 2882/18 o výměře 93 m2 a p.č. 2882/19
o výměře 165 m2.
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Č.j.: ZO-14/VII/2016
ZO schvaluje úplatný převod dle §10 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb. pozemku p.č. 2295/15
o výměře 57 m2 v k.ú. Kamenný Újezd od Státního pozemkového úřadu za cenu stanovenou
znaleckým posudkem a náklady spojené s pořízením a pověřuje starostku obce podpisem kupní
smlouvy.
Č.j.: ZO-15/VII/2016
ZO schvaluje bezúplatný převod 1/4 spoluvlastnického podílu státu na pozemku p.č.2865/1 v k.ú.
Kamenný Újezd, jehož celková výměra činí 120 m2, do vlastnictví Obce Kamenný Újezd, která
disponuje spoluvlastnickým podílem ve výši 3/4. ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 37/16-UZSVM/C/522/2012-So.
Č.j.: ZO-16a/VII/2016
ZO bere na vědomí výstupy plánovacích setkání k tvorbě strategického plánu obce – identifikované
problémy, hodnoty, příležitosti a hrozby a vizi do budoucna
Č.j.: ZO-16b/VII/2016
ZO neschvaluje pověření rady obce, aby v součinnosti s odbornými komisemi a obecními spolky
vyhodnotila jednotlivá témata dle předložené prezentace Ing. arch. Klápště a na příštím zasedání ZO
předložila návrh dalšího postupu zpracování strategického plánu obce
Č.j.: ZO-16c/VII/2016
ZO neschvaluje doporučení dále pracovat na klíčových oblastech „propojenost a prostor pro
setkávání“ a „venkovský ráz“
Č.j.: ZO-17/VII/2016
ZO pověřuje starostku, hlavního účetního a finanční výbor obce přípravou rozpočtu obce na rok 2017
tak, aby jeho konečné schvalování proběhlo na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2016
Č.j.: ZO-18//VII/2016
ZO pověřuje radu obce a Ing. arch. Petráška zorganizováním souběžného zadání „minisoutěže“
návrhu úprav a dopravní koncepce návsi ve formě několika studií vybraných architektonickou
kanceláří a posouzením porotou složenou ze zástupců obce i odborné veřejnosti.

…........................................
Václav Pouzar
místostarosta obce

….......................................
Ing. Jitka Šebelková
starostka obce

Vyvěšeno dne:

14.03.2016

Sejmuto dne:

15.04.2016

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne:

14.03.2016

