Usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 13.9.2017
Č.j.: ZO-1/XIII/2017
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
– předseda: Ing. arch. Tomáš Petrášek
– členové: Bc. Vít Janás, František Ondřich.
Č.j.: ZO-2/XIII/2017
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Václav Pouzar, Ing. Jitka Matějková.
Č.j.: ZO-3/XIII/2017
ZO schvaluje navržený program zasedání.
Č.j.: ZO-4/XIII/2017
ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za uplynulé období.
Č.j.: ZO-5/XIII/2017
ZO bere na vědomí zprávu místostarosty obce o aktuálním stavu příprav stavby dálnice D3
ve vztahu k obci.
Č.j.: ZO-6/XIII/2017
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 schválené radou obce dne 31.7.2017
a č. 7/2017 schválené radou obce dne 21.8.2017.
Č.j.: ZO-7/XIII/2017
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017. (příloha č. 1)
Č.j.: ZO-8/XIII/2017
ZO schvaluje postup při schvalování investičních akcí a oprav na rok 2018
1) zpracovat cenové odhady jednotlivých akcí v již navrhnutém rozsahu jako podklad
pro schválení na následujícím ZO,
2) o každé investiční akci a opravě bude hlasováno na ZO jednotlivě.
Č.j.: ZO-9/XIII/2017
ZO ruší své usnesení č.j. ZO-10/XII/2017 ze dne 14.6.2017 z důvodu odstoupení paní Lady
Šonkové od záměru koupě pozemku p.č. 1253/12 v k.ú. Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-10/XIII/2017
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1253/12 v k.ú. Kamenný Újezd o výměře 665 m2
panu Františku Kyznerovi za cenu 1.812,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
Č.j.: ZO-11/XIII/2017

ZO schvaluje směnu pozemků p.č. 603/4, 603/1 a 603/2 v k.ú. Opalice o celkové výměře
252 m2 – ostatní plocha vlastníků p. Ing. Františka Mráze a pí. Jitky Matouškové za pozemek
p.č. 104/9 v k.ú. Opalice o celkové výměře 279 m2 – zahrada z majetku obce Kamenný
Újezd, pověřuje starostku obce podpisem směnné smlouvy a náklady spojené s převodem
nemovitosti uhradí žadatelé.
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Č.j.: ZO-12/XIII/2017

ZO pověřuje starostku obce ve věci zajištění písemného vyjádření pana Rendla ve věci
odstoupení od záměru dle usnesení č.j.: ZO-9/XII/2009 ze dne 10.6.2009 s tím, že o zrušení
usnesení bude hlasováno na příštím ZO.
Č.j.: ZO-13/XIII/2017

ZO neschvaluje záměr prodeje požadovaných obecních pozemků v bývalém zemědělském
areálu do doby zprovoznění nové skladovací haly vybudované mimo tento areál a zamítá
žádosti manželů Žemličkových, doručené 18.8.2017, pana Kratochvíla, doručené 23.8.2017 a
pana Rendla, doručené 22.8.2017.
Č.j.: ZO-14/XIII/2017

ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2926/39 a 2379/40 v k.ú. Kamenný Újezd.
Č.j.: ZO-15/XIII/2017

ZO bere na vědomí informaci rady obce o nevydání “Nařízení obce o zákazu podomního
prodeje na území obce”.
Č.j.: ZO-16/XIII/2017

ZO schvaluje zřízení pracovní skupiny k veškerým záležitostem, které se týkají zpracování
nového územního plánu obce ve složení: starostka obce, místostarosta obce, předseda
stavební komise, Bohuslav Dichtl, Ing. arch. Tomáš Petrášek.
ZO ukládá starostce obce neprodleně ukončit projednávání současné podoby návrhu
územního plánu obce a další jednání vést v souladu s usnesením pracovní skupiny.
O probíhajících jednáních bude zpracována podrobná písemná zpráva, která bude přednesena
starostkou obce na ZO, zároveň ruší usnesení ZO č.j.: ZO-19b/III/2015.
Č.j.: ZO-17/XIII/2017

ZO schvaluje záměr vyhotovení návrhu celkového řešení prostoru náměstí a nejbližších
navazujících prostranství včetně řešení koncepce zeleně a pověřuje RO, aby v nejbližším
termínu vypsala výběrové řízení na zhotovitele projektu.

Václav Pouzar v.r.
místostarosta obce

Ing. Jitka Šebelková v.r.
starostka obce

Vyvěšeno dne:

18.09.2017

Sejmuto dne:

18.10.2017

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne: 18.09.2017
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