Hlasování k usnesení
z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 8.6.2016
Pozn. Václav Pouzar se dostavil v 17,10 hod. a zapojil se do hlasování až u bodu č. 3, Ing. Jiří Kotalík byl
omluven z celého zasedání.
Č.j.: ZO-1/VIII/2016
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Matějková – předseda
František Ondřich, Miloslav Ouředník – členové
PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-2/VIII/2016
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Bohuslav Dichtl, Ing. arch. Tomáš Petrášek
PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-3/VIII/2016
ZO schvaluje zařazení dalšího bodu do programu s názvem „řešení návsi“.
PRO: 6

PROTI: 8

ZDRŽEL SE: 0

ZO schvaluje původně navržený a oznámený program zasedání
PRO: 8

PROTI: 3

ZDRŽEL SE: 3

Č.j.: ZO-4a/VIII/2016
ZO zrušuje usnesení č.j. ZO-16b/VII/2016 ze dne 9.3.2016
Č.j.: ZO-4b/VIII/2016
ZO zrušuje usnesení č.j. ZO-16c/VII/2016 ze dne 9.3.2016
PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Č.j.: ZO-5/VIII/2016
ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-6/VIII/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. § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů projednalo materiál Závěrečného účtu obce Kamenný
Újezd za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2015 s výhradou a jako nápravu chyby uvedené ve zprávě schvaluje dodatek č. 5
ke Zřizovací listině ze dne 28. 5. 1992 příspěvkové organizace Lesní správa a pila Kamenný Újezd.
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3
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Č.j.: ZO-7/VIII/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 schvaluje:
a) účetní závěrku obce za rok 2015,
b) rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 14 965 213,94 Kč převodem na účet 432 (Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období).
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-8a/VIII/2016
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2016 schválené radou obce dne 11.4.2016, č. 2/2016
schválené radou obce dne 2.5.2016 a č. 3/2016 schválené radou obce dne 30.5.2016
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-8b/VIII/2016
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-9/VIII/2016
ZO schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví SŽDC, Praha 1, p.č. 2926/1 v k.ú.
Kamenný Újezd v lokalitě Na Dolech ve prospěch Obce Kamenný Újezd za účelem uložení odvodňovacího
zařízení – otevřený příkop
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-10/VIII/2016
ZO schvaluje prodej lesních pozemků v k.ú. Kamenný Újezd p.č. 2101/6 o výměře 306 m2 , p.č. 2101/7
o výměře 66 m2 , p.č. 2725/2 o výměře 1.329 m2 , p.č. 2725/49 o výměře 202 m2, p.č. 2727/4 o výměře
1.094 m2 , p.č. 2727/5 o výměře 238 m2 a p.č. 2727/6 o výměře 94 m2 potřebných pro výstavbu „Dálnice
D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“ z majetku Obce Kamenný Újezd do majetku do majetku Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci se sídlem na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, za celkovou
cenu 400.070,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy č. 01-185/171/KS/2016
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-11/VIII/2016
ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Kamenný Újezd:
p.č. 2089/5 o výměře 34 m2 – orná půda
p.č. 2128/8 o výměře 1.357 m2 – orná půda
p.č. 2693/61 o výměře 24 m2 – orná půda
p.č. 2725/6 o výměře 372 m2 – lesní pozemek
p.č. 2725/9 o výměře 7.167 m2 – trvalý travní porost
p.č. 2725/22 o výměře 17 m2 – trvalý travní porost
p.č. 2725/31 o výměře 265 m2 – trvalý travní porost
p.č. 2725/32 o výměře 314 m2 – trvalý travní porost
p.č. 2725/36 o výměře 749 m2 – trvalý travní porost
p.č. 2725/39 o výměře 213 m2 – trvalý travní porost
p.č. 2725/41 o výměře 190 m2 – trvalý travní porost
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p.č. 2725/42 o výměře 12 m2 – trvalý travní porost
p.č. 2725/44 o výměře 59 m2 – trvalý travní porost
p.č. 2755/29 o výměře 23 m2 – orná půda
p.č. 2888/2 o výměře 371 m2 – ostatní plocha
p.č. 2914/6 o výměře 78 m2 – ostatní plocha
p.č. 2914/13 o výměře 22 m2 – ostatní plocha
p.č. 2914/14 o výměře 196 m2 – ostatní plocha
p.č. 2915/6 o výměře 543 m2 – ostatní plocha
p.č. 2916/8 o výměře 34 m2 – ostatní plocha
p.č. 2916/10 o výměře 22 m2 – ostatní plocha
p.č. 2917/2 o výměře 18 m2 – ostatní plocha
p.č. 2917/3 o výměře 40 m2 – ostatní plocha
potřebných pro výstavbu „Dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“ z majetku Obce Kamenný Újezd
do majetku do majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci se sídlem na Pankráci
546/56, 145 05 Praha 4, za celkovou cenu 1,561.533,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem kupní
smlouvy č. 01-185/208/KS/2016
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-12/VIII/2016
ZO schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 614/15 v k.ú. Opalice včetně stavby (komunikace)
z majetku Jihočeského kraje do majetku Obce Kamenný Újezd, který bude podle skutečného stavu zaměřen
geometrickým plánem, a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-13/VIII/2016
ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 1437/14 o výměře 6 m2 v k.ú. Kamenný Újezd. zastavěného chodníkem v
rámci stavby „Kamenný Újezd, chodníky – silnice III/00354“, zaměřeného GP č. 2005-245/2015 dle
skutečného provedení stavby od organizace Lesy ČR za cenu 5.312,- Kč a pověřuje starostku obce
podpisem kupní smlouvy č. S 1561/13.
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-14/VIII/2016
ZO neschvaluje vytvoření společného školského obvodu s obcí Včelná
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Č.j.: ZO-15/VIII/2016
ZO pověřuje starostku zajištěním zpracování Strategického plánu obce Kamenný Újezd prostřednictvím
MAS Blanský les – Netolicko, s využitím podnětů získaných na setkáních s občany, za maximální cenu
20.000,- Kč s ukončením do 30.11.2016
PRO: 8

PROTI: 6

ZDRŽEL SE: 0

3

