Usnesení
z X. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 7.12.2016
Č.j.: ZO-1/X/2016
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
– předseda: Bohuslava Staňková
– členové: Ing. arch. Tomáš Petrášek, Tomáš Vala
Č.j.: ZO-2/X/2016
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Václav Pouzar, Luboš Pícha
Č.j.: ZO-3/X/2016
ZO schvaluje navržený program zasedání
Č.j.: ZO-4/X/2016
ZO bere na vědomí zprávu o realizaci investičních akcí obce
Č.j.: ZO-5a/X/2016
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016 schválené radou obce dne 17.10.2016 a č. 8/2016
schválené radou obce dne 7.11.2016
Č.j.: ZO-5b/X/2016
ZO schvaluje:
 rozpočtové opatření č. 9/2016 (příloha č. 1)
 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 90.000,00 Kč s ČOS Tělocvičná jednota SOKOL Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
Č.j.: ZO-6/X/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) vyrovnaný rozpočet obce na rok 2017 s celkovými příjmy ve výši 37 000 000,00 Kč,
celkovými výdaji ve výši 37 000 000,00 Kč,
(b) jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy, celkové výdaje a schválené finanční vztahy
ke zřízeným příspěvkovým organizacím,
(c) schválený finanční vztah ke zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kamenný Újezd ve výši
4 400 000,00 Kč z toho neinvestiční příspěvek ve výši 3 700 000,00 Kč a investiční příspěvek
ve výši 700 000,00 Kč,
(d) rozpočet Sociálního fondu na rok 2017 s příjmy ve výši 117 230,00 Kč, výdaji ve výši
119 800,00 Kč a schodkem běžného roku ve výši 2 570,00 Kč hrazeného z přebytku
hospodaření minulých let fondu.
Č.j.: ZO-7/X/2016
ZO schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2017 (příloha č. 2)
Č.j.: ZO-8/X/2016
ZO schvaluje směrnici č. 1/2016 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu obcí Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-9a/X/2016
ZO schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Kamenný Újezd
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Č.j.: ZO-9b/X/2016
ZO schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Lesní správa a pila Kamenný
Újezd
Č.j.: ZO-10/X/2016
ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 59/13 v k.ú. Kosov o výměře 122 m2 od p. Ing. Jiřího Hrušky
za cenu 50,- Kč/m2
Č.j.: ZO-11/X/2016
ZO schvaluje prodej pozemků
parc. č. 686/8 v k.ú. Kamenný Újezd – o výměře 314 m2 – ostatní plocha,
parc. č. 687/3 v k.ú. Kamenný Újezd – o výměře 142 m2 – zahrada a
parc. č. 687/4 v k.ú. Kamenný Újezd – o výměře 191 m2 – zahrada
za cenu 1.000,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti manželům Petře a Tomášovi
Herberovým
Č.j.: ZO-12/X/2016
ZO schvaluje prodej nebytového prostoru v domě č.p. 79, k.ú. Kamenný Újezd (jednotka č. 79/3
o výměře 69 m2 ) za cenu 501.000,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti p. Františku
Perníkovi
Č.j.: ZO-13/X/2016
ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2926/15 v k.ú. Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-14/X/2016
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 194/1 v k.ú. Kosov u Opalic
Č.j.: ZO-15/X/2016
ZO schvaluje podání návrhu na zastavení exekučního řízení vedeného pod č.j. 105 EX 86/14-18
proti povinnému Dušanu Szekely dle pověření Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne
3.3.2014 pod č.j. 49 EXE 836/14-18 bez požadavku náhrady za náklady řízení a právní zastoupení
Č.j.: ZO-16/X/2016
ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017 (příloha č. 3)

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

Vyvěšeno dne:

12.12.2016

Sejmuto dne:

12.01.2017

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

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne:

12.12.2016
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