Usnesení
z XII. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 14.6.2017
Č.j.: ZO-1/XII/2017
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
– předseda: Tomáš Vala
– členové: Ing. Jitka Matějková, Bohuslav Dichtl
Č.j.: ZO-2/XII/2017
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Václav Pouzar, Bc. Vít Janás
Č.j.: ZO-3/XII/2017
ZO schvaluje navržený program zasedání
Č.j.: ZO-4/XII/2017
ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za uplynulé období
Č.j.: ZO-5/XII/2017
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 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a
souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2016 bez výhrad.
a) Č.j.: ZO-6/XII/2017
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) schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016,
b) schvaluje rozdělení zisku z hlavní činnosti za rok 2016 ve výši 17 114 445,27 Kč převodem
na účet 432 0300 (Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – hlavní činnost) a
úhradu ztráty z hospodářské činnosti ve výši 752 094,46 Kč z účtu 432 0000 (Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období – hospodářská činnost).
Č.j.: ZO-7/XII/2017
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2017 schválené radou obce dne 27.3.2017, č. 3/2017
schválené radou obce dne 24.4.2017 a č. 4/2017 schválené radou obce dne 15.5.2017
Č.j.: ZO-8/XII/2017
Zastupitelstvo obce 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. 05/2017 (příloha č. 1),
b) změnu závazných ukazatelů: navýšení celkových příjmů na částku 45 000 000,00 Kč, celkových
výdajů na částku 47 250 000,00 Kč, snížení schodku na částku 2 250 000,00 Kč,
c) jako závazný ukazatel schválený finanční vztah ke spolku a to investiční transfer TJ Sokol
Kamenný Újezd ve výši 200 000,00 Kč.
Č.j.: ZO-9/XII/2017
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. st. 17/2 v k.ú. Kosov u Opalic – zastavěná plocha, o výměře 14 m2
manželům Milanu Mácovi a Taťáně Mácové za cenu 150,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem
nemovitosti a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
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Č.j.: ZO-10/XII/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1253/12 v k.ú. Kamenný Újezd o výměře 665 m2
paní Ladě Šonkové za cenu 2.150,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy
Č.j.: ZO-11/XII/2017
ZO pověřuje radu obce vytvořením návrhu vyhlášky o zákazu podomního prodeje na území obce a
předložením zastupitelstvu obce na příštím zasedání
Č.j.: ZO-12/XII/2017
ZO pověřuje starostku obce svoláním rozšířené rady obce za účelem diskuse se zpracovatelem
a pořizovatelem územního plánu a řešení námětů ke zpracování územního plánu obce, a to v nejbližším
možném termínu, a zasláním podkladů zastupitelům alespoň s týdenním předstihem. Paní starostka do
té doby požádá o pozastavení projednávání územního plánu.

Václav Pouzar v.r.
místostarosta

Vyvěšeno dne:

19.06.2017

Sejmuto dne:

19.07.2016

Ing. Jitka Šebelková v.r.
starostka obce

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne:

19.06.2017
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