Hlasování k usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva obce K. Újezd ze dne 5.3.2017
Č.j.: ZO-1/XI/2017
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
– předseda: PhDr. Roman Lavička PhD.
– členové: Miloslav Ouředník, Karel Vyžral
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:

0

Č.j.: ZO-2/ XI/2017
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Václav Pouzar, Ing. Jiří Kotalík
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Č.j.: ZO-3/ XI/2017
ZO schvaluje navržený program zasedání
PRO: 15
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

Č.j.: ZO-4/ XI/2017
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obce za uplynulé období
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Č.j.: ZO-5/ XI/2017
ZO schvaluje přijetí daru osobního automobilu Škoda Fabia od společnosti CB AUTO České
Budějovice
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Č.j.: ZO-6/ XI/2017
ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 343/1, 1430/10, 1430/20 a část 1430/8 v k.ú. Kamenný Újezd
za cenu 500,- Kč/m2 a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Č.j.: ZO-7/ XI/2017
ZO Kamenný Újezd schvaluje
a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000,00 Kč s Českým svazem
včelařů, z. s., ZO Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 49 000,00 Kč se Sdruženou obcí
baráčníků „Vitoraz“ se sídlem v Kamenném Újezdu a pověřuje starostku jejím podpisem,
c) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35 000,00 Kč s TAEKWON-DO
školou Velešín ITF a pověřuje starostku jejím podpisem,
d) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 380 000,00 Kč s Tělovýchovnou
jednotou SOKOL Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
e) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 200 000,00 Kč s Tělovýchovnou
jednotou SOKOL Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
f) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000,00 Kč s ČOS - Tělocvičná
jednota SOKOL Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
g) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 100 000,00 Kč s ČOS - Tělocvičná
jednota SOKOL Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
h) přijetí neinvestiční dotace ve výši 127 500,00 Kč od Obce Včelná a pověřuje starostku podpisem
veřejnoprávní smlouvy,
i) přijetí daru ve výši 67 500,00 Kč od Obce Chlumec a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Č.j.: ZO-8/ XI/2017
ZO Kamenný Újezd dle ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 01/2017 (příloha č. 1),
b) změnu závazných ukazatelů: navýšení celkových příjmů na částku 43 000 000,00 Kč, celkových
výdajů na částku 46 250 000,00 Kč a schodek běžného roku ve výši 3 250 000,00 Kč hrazený
z přebytků hospodaření minulých let,
c) jako závazné ukazatele schválené finanční vztahy ke spolkům a to schválené neinvestiční transfery
spolkům:
- ZO Českého svazu včelařů Kamenný Újezd ve výši 10 000,00 Kč,
- Sdružená obec baráčníků „VITORAZ“ ve výši 49 000,00 Kč,
- Taekwon-do škola Velešín ITF ve výši 35 000,00 Kč,
- TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 380 000,00 Kč
- ČOS TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 100 000,00 Kč
a schválené investiční transfery spolkům:
- TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 200 000,00 Kč,
- ČOS TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 100 000,00 Kč.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Č.j.: ZO-9a/ XI/2017
ZO schvaluje smlouvy s ŘSD ČR o přeložkách komunikací pro stavbu dálnice “D3 stavba 0310/II
Hodějovice – Třebonín”:
a) SO 142 – Přeložka místní komunikace Borek v km 146,145
b) SO 143 – Přeložka místní komunikace Otmanka v km 146,300
c) SO 144 – Přeložka místní komunikace Bartochov v km 147,600
a přeložky polní cesty, označené jako
d) SO 157 – polní cesta v km 144,30 – 144,620 vpravo
e) SO 158 - Přeložka polní cesty v km 144,830 – 145,070
a pověřuje starostku obce podpisem těchto smluv.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Č.j.: ZO-9b/ XI/2017
ZO pověřuje starostku obce podepsáním smluv o přeložkách a úpravách komunikací SO 145 –
Přeložka místní komunikace Krasejovka v km 147,680 – 148,330 a SO 141 – Úprava místní
komunikace v km 144,686 za předpokladu dořešení:
a) rozšíření protihlukových opatření v rámci stavby dálnice na objektu č. 209 v km 144,75
změny povrchu na obj. 158 v km 144,8 – 145,05 ( bude změněn povrch na asfaltový)
b) sepsání smluv s ŘSD o tom, že všechny komunikace, které budou používány pro obslužnost
dálnice ( vzhledem k vývoji geologického měření, které prozatím ukazuje na neúnosné
podloží a tím nutnost provádění násypů z navezených materiálů ) budou opraveny v tloušťce
konstrukcí dle jejich důležitosti a zařazení, minimálně však tak, jak se budou nacházet před
začátkem stavby
c) provedení pasportů komunikací ( ve spolupráci s ŘSD ) zasažených budoucí stavbou dálnice
D3, které jsou ŘSD vytypované v rámci projektu dálnice
d) zanesení výstavby cesty z Krasejovky do Svinců dle požadavků občanů Krasejovky v km
do projektu stavby D3
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Č.j.: ZO-9c/ XI/2017
ZO pověřuje starostku obce
a) vyjednat cesty pro odvoz dřeva po lesních a polních cestách a jejich následnou opravu po
ukončení odvozu
b) zajistit uzavření všech cest (např. tabulemi se zákazem vjezdu pro stavbu), které nebudou
dojednány s ŘSD ,popř. s dodavatelem stavebních prací, pro obslužnost stavby
c) jednáním o vykoupení pozemků pro obslužnou komunikaci kolem D3 a zrušení cesty kolem
farmy Otmanka v km 146,45 - 146,9
d) jednáním o vykoupení pozemků kolem dálnice v šíři 30 m od soukromých vlastníků na
výsadbu náhradní zeleně pro hlukové bariéry ( min .šířka zelené bariéry pro snížení hluku je
30 m) v km 144,4 – 145,3 a v km 147,8 – 148,9 (konec katastru)
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Č.j.: ZO-10/ XI/2017
ZO schvaluje „Pasport místních komunikací obce Kamenný Újezd“ včetně plánu zimní údržby
(příloha č. 2)
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Č.j.: ZO-11a/ XI/2017
ZO schvaluje dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Kamenný Újezd, kterým se mění příloha č. 1 zřizovací listiny
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Č.j.: ZO-11b/ XI/2017
ZO schvaluje dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Lesní správa a pila Kamenný
Újezd, kterým se mění příloha č. 1 zřizovací listiny
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Č.j.: ZO-12a/ XI/2017
ZO zrušuje usnesení č.j. ZO-14/II/2014 ze dne 10.12.2014
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Č.j.: ZO-12b/ XI/2017
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1253/12 o výměře 665 m2 v k.ú. Kamenný Újezd za min.
cenu 1.500,- Kč/m2 za podmínek navržených radou obce a ukládá místostarostovi obce jeho
zveřejnění v zákonné lhůtě na úřední desce
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Č.j.: ZO-13a/ XI/2017
ZO zrušuje usnesení č.j. ZO-11/IX/2016 ze dne 7.9.2016
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:

0

Č.j.: ZO-13b/ XI/2017
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1252/8 v k.ú. Kamenný Újezd o výměře 39 m2 manželům
Vladimíru Nedorostovi a Drahoslavě Nedorostové za cenu 1.200,- Kč/m2 a náklady spojené s
převodem nemovitosti.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Č.j.: ZO-14/ XI/2017
ZO schvaluje koupi části pozemku p.č. 1267/1 – vodní plocha v k.ú. Kamenný Újezd o výměře cca
2 m2 od p. Michala Hose za cenu 600,- Kč/m2
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Č.j.: ZO-15/ XI/2017
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1284/12 v k.ú. Kamenný Újezd – ostatní plocha, o výměře
cca 173 m2 a části pozemku p.č. 1267/2 v k.ú. Kamenný Újezd – vodní plocha, o výměře cca 32 m2
části pozemku p.č. 1285/2 v k.ú. Kamenný Újezd – trvalý travní porost, o výměře cca 110 m2 panu
Michalu Hosovi za cenu 600,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
PRO: 12
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 2
Č.j.: ZO-16/ XI/2017
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1284/2 v k.ú. Kamenný Újezd – ostatní plocha, o výměře
cca 90 m2 a části pozemku p.č. 1284/12 v k.ú. Kamenný Újezd – ostatní plocha, o výměře cca 72 m2
paní Janě Matuchové za cenu 600,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
PRO: 12
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 2
Č.j.: ZO-17/ XI/2017
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1284/2 v k.ú. Kamenný Újezd – ostatní plocha, o výměře
cca 186 m2 manželům Václavu Klímovi a Jiřině Klímové za cenu 600,- Kč/m2 a náklady spojené
s převodem nemovitosti
PRO: 12
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 2
Č.j.: ZO-18/ XI/2017
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1284/12 v k.ú. Kamenný Újezd – ostatní plocha, o výměře
cca 62 m2 a části pozemku p.č. 1267/2 v k.ú. Kamenný Újezd – vodní plocha, o výměře cca 4 m2
manželům Mgr. Veronice Zasadilové a Petru Zasadilovi za cenu 600,- Kč/m2 a náklady spojené
s převodem nemovitosti
PRO: 12
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 2
*) Od dalšího bodu bylo přítomno pouze 14 členů ZO
Č.j.: ZO-19/ XI/2017
ZO bere na vědomí vyhodnocení ankety na úpravu náměstí. Připomínky a podněty budou sloužit
jako podklad pro plánování investičních akcí a oprav pro další období.
PRO: 8
PROTI: 6
ZDRŽEL SE: 0
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