Návrh usnesení
z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 13.12.2017
Č.j.: ZO-1/XIV/2017
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
– předseda: Luboš Pícha
– členové: Ing. Jiří Kotalík, Ing. arch. Tomáš Petrášek
Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se:

0

Zdržel se:

0

Zdržel se:

0

Č.j.: ZO-2/XIV/2017
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Václav Pouzar, Bohuslav Dichtl
Pro:

15

Proti: 0

Č.j.: ZO-3/XIV/2017
ZO schvaluje navržený program zasedání
Pro:

15

Proti: 0

Č.j.: ZO-4/XIV/2017
ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za uplynulé období
Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se:

0

Č.j.: ZO-5/XIV/2017
"ZO ukládá místostarostovi obce vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:
“ Vyhotovení návrhu celkového řešení prostoru náměstí a nejbližších navazujících prostranství včetně
řešení koncepce zeleně“ a současně ukládá starostce a radě obce zastavit veškeré projekční práce, opravy
a investiční akce v oblastech, které zahrnuje zakázka malého rozsahu: “ Vyhotovení návrhu celkového
řešení prostoru náměstí a nejbližších navazujících prostranství včetně řešení koncepce zeleně. Toto se
nevztahuje na havarijní stavy a investiční akci : „Oprava rybníků na návsi a Lazna“.
Pro:

8

Proti: 6 (Ondřich, Letovský,

Zdržel se:

1 (Pícha)

Kotalík, Janás, Lavička, Šebelková)

Č.j.: ZO-6/XIV/2017
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2017 schválené radou obce dne 2.10.2017, č.10/2017
schválené radou obce dne 23.10.2017 a 11/2017 schválené radou obce dne 20.11.2017
Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se:

0

Č.j.: ZO-7/XIV/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. 12/2017 (příloha č. 1),
1

b) změnu závazných ukazatelů: navýšení celkových příjmů na částku 47 750 000,00 Kč, celkových
výdajů na částku 45 250 000,00 Kč a přebytek běžného roku ve výši 2 500 000,00 Kč.
c)
Pro:
13
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Vala, Ouředník)
Č.j.: ZO-8/XIV/2017
ZO schvaluje plán investičních akcí na rok 2018 – viz. příloha
Č.j.: ZO-9/XIV/2017
ZO schvaluje odměny neuvolněným členům ZO s účinností od 1.1.2018 takto:
místostarosta
15.000,- Kč
člen rady obce
5.100,- Kč
předseda výboru/komise
2.600,- Kč
člen výboru/komise
2.100,- Kč
člen ZO
1.500,- Kč
Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se:

0

Č.j.: ZO-10/XIV/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. § 11 a § 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů schvaluje
a) vyrovnaný rozpočet obce na rok 2018 s celkovými příjmy ve výši 41 000 000,00 Kč, celkovými
výdaji ve výši 41 000 000,00 Kč,
b) jako závazné ukazatele schvaluje 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
3 500 000,00 Kč jako neinvestiční příspěvek,
d) rozpočet Sociálního fondu na rok 2018 s příjmy ve výši 128 550,00 Kč, výdaji ve výši 138 550,00
Kč a schodkem běžného roku ve výši 10 000,00 Kč hrazeného z přebytku hospodaření minulých
let.
Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se:

0

Zdržel se:

0

Č.j.: ZO-11/XIV/2017
ZO schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2018 (příloha č. 3)
Pro:

15

Proti: 0

Č.j.: ZO-12/XIV/2017
ZO bere na vědomí zprávu místostarosty o činnosti skupiny pro D3 a souhlasí se zněním žádosti
o náhradní výsadbu zeleně za vykácené stromy pro stavbu dálnice D3 a pověřuje místostarostu obce
zasláním této žádosti na ŘSD – správu Jihočeského kraje do 22.12.2017.
Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se:

0

Č.j.: ZO-13/XIV/2017
a) ZO bere na vědomí stav dopravního značení v obci Kamenný Újezd jako nevyhovující
2

b) ZO schvaluje návrh pasportu a projektu dopravního značení (viz. příloha) a následné projednáni
s dotčenými orgány (Policie ČE, SÚS, ŘSD, odbor dopravy Magistrátu města České Budějovice)
Pro:

14

Proti: 0

Zdržel se:

1 (Pouzar)

Č.j.: ZO-14/XIV/2017
ZO schvaluje přijetí daru od Jihočeského kraje – pozemku p.č. 614/20 v k.ú. Opalice a pověřuje starostku
obce podpisem darovací smlouvy
Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se:

0

Č.j.: ZO-15/XIV/2017
ZO schvaluje koupi pozemk p.č. 706/4 v k.ú. Krasejovka o výměře 24 m2 (oddělené z pozemku p.č.706/1)
od paní Binterové Hany za cenu 50,- Kč/m2 Opalice a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy
Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se:

0

Č.j.: ZO-16/XIV/2017
ZO bere na vědomí
a) zprávu starostky obce o jednání s pořizovatelem a zpracovatelem nového územního plánu obce a
o aktuálním stavu prací
b) výsledky pracovní skupiny k ÚPO
Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se:

0

Č.j.: ZO-17/XIV/2017
ZO určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve
správním území obce Kamenný Újezd dle § 47, § 51 a § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
pana Bohuslava Dichtla, radního obce Kamenný Újezd. Dále ruší usnesení ZO č.j. ZO-19a/III/2015.
Ukládá starostce obce neprodleně seznámit s tímto usnesením pořizovatele územně plánovací
dokumentace.
Pro:

8

Proti: 7 (Ondřich, Letovský,

Zdržel se:

0

Kotalík, Janás, Lavička, Šebelková,
Pícha)

Č.j.: ZO-18/XIV/2017
ZO ruší usnesení Zastupitelstva obce Kamenný Újezd č.j. ZO-9/XII/2009 ze dne 10.6.2009
Pro:

7

Proti: 7 (Dichtl, Pouzar, Vyžral,

Zdržel se: 1 (Staňková)

Petrášek, Vala, Matějková,
Ouředník)

Usnesení nebylo přijato.
Č.j.: ZO-19/XIV/2017 nové č.j. ZO-18/XIV/2017
ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018
Pro:

13

Proti: 0

Zdržel se:
3

2 (Dichtl, Pouzar)

Č.j.: ZO-20/XIV/2017 nové č.j. ZO-19/XIV/2017
ZO schvaluje, že zastupitel má právo na zveřejnění informací (článku) v obecním zpravodaji v neupravené
formě v rozsahu jedné normostrany, Zastupitel je povinen příspěvek podat do 20. V měsíci tak, aby byl
zveřejněn ve vydání zpravodaje pro následující měsíc.
Pro:

10

Proti: 0

Zdržel se:

5 (Ondřich, Letovský,
Pícha, Lavička Šebelková)

Č.j.: ZO-21/XIV/2017 nové č.j. ZO-20/XIV/2017
"Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí se zněním a obsahem dokumentu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP České Budějovice včetně přílohy č. 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP
do roku 2023 ORP České Budějovice a č. 2 Roční akční plán MAP ORP ČB na rok 2018/2019."
Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se:

0

Č.j.: ZO-22/XIV/2017 nové č.j. ZO-21/XIV/2017
ZO ukládá zastupitelů, p. T. Valovi (předsedovi kontrolního výboru) a p. M. Ouředníkovi (předsedovi
stavební komise) v součinnosti se starostkou obce provést podrobnou kontrolu zakázek zadávaných obcí a
příspěvkovými organizacemi. O provedené kontrole budou provedeny podrobné zápisy, o kterých budou
průběžně informováni zastupitelé.
Pro:

8

Proti: 6 (Ondřich, Letovský,

Zdržel se:

1 (Kotalík)

Janás, Lavička, Šebelková, Pícha)

Vzhledem k nepřijetí usnesení č. 18 se následující usnesení označují o jedno číslo zpět.

4

