Hlasování k usnesení
z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 6.6.2018
Přítomni:
Omluveni:

Ing. J. Šebelková, PhDr. R. Lavička PhD., Bc. V. Janás, B. Dichtl, F. Ondřich,
Mgr. J. Letovský, L. Pícha, Ing. J. Kotalík, Ing. J. Matějková, M. Ouředník, K. Vyžral,
B. Staňková
V. Pouzar, Ing. arch. T. Petrášek, T. Vala,

Č.j.: ZO-1/XVI/2018
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
– předseda: Karel Vyžral
– členové: František Ondřich, Ing. Jiří Kotalík
Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-2/XVI/2018
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: PhDr. Roman Lavička, PhD., Bc. Vít Janás
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Č.j.: ZO-3/XVI/2018
ZO schvaluje navržený program zasedání
Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-4/XVI/2018
ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za uplynulé období
Pro: 12
Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-5/XVI/2018
Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 180 000,00 Kč s ČOS – Tělocvičná jednota SOKOL Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Č.j.: ZO-6/XVI/2018
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené radou obce dne 16.4.2018 a č.4/2018 schválené
radou obce dne 9.5.2018
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Č.j.: ZO-7/XVI/2018
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. 05/2018 (příloha č. 1),
b. jako závazný ukazatel schválený finanční vztah ke spolkům a to schválený neinvestiční transfer ČOS
TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 180 000,00 Kč.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Č.j.: ZO-8/XVI/2018
ZO 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
a) projednalo materiál Závěrečného účtu obce Kamenný Újezd za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2017 bez
výhrad,
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b) ukládá účetnímu obce při účtování postupovat v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Ouředník, Dichtl)
Č.j.: ZO-9/XVI/2018
ZO 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 2017,
b) schvaluje rozdělení zisku z hlavní činnosti za rok 2017 ve výši 14 538 089,51 Kč převodem na účet
432 0300 (Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – hlavní činnost) a zisku z
hospodářské činnosti ve výši 253 891,03 Kč na účtu 432 0000 (Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období – hospodářská činnost).
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Ouředník, Dichtl)
Č.j.: ZO-10/XVI/2018
ZO obce schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu mezi Obcí Kamenný Újezd a členem Zastupitelstva
obce Kamenný Újezd Mgr. Jiřím Letovským pro výkon práce sezónního recepčního v Autokempu Štilec.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Č.j.: ZO-11/XVI/2018
ZO schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu mezi Obcí Kamenný Újezd a členem Zastupitelstva obce
Kamenný Újezd PhDr. Romanem Lavičkou, PhD. pro výkon funkce kronikáře.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Č.j.: ZO-12/XVI/2018
ZO schvaluje základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a
přenesené působnosti obce (příloha) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Č.j.: ZO-13/XVI/2018
ZO ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování
těchto pravidel. Starostce obce ukládá zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů
obecním úřadem a při plnění smluv, jejichž předmětem je zpracování osobních údajů.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Č.j.: ZO-14/XVI/2018
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru a výklad odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ
JčK a odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Č.j.: ZO-15/XVI/2018
Před původním návrhem na usnesení podal K. Vyžral protinávrh:
ZO schvaluje postup pana místostarosty ve věci objednání zadavatele v případě výběrového řízení „Návrh
celkového řešení prostoru náměstí a nejbližších navazujících prostranství včetně řešení koncepce zeleně“ a
pověřuje pana místostarostu všemi následnými úkony nutnými k dokončení výběru zhotovitele projektu.
Pro: 4 (Vyžral, Matějková Ouředník,
Proti: 6 (Šebelková, Lavička, Pícha, Zdržel se: 2 (Staňková, Kotalík)
Dichtl)

Letovský, Ondřich, Janás)

Usnesení nebylo přijato
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Původní návrh usnesení:
ZO určuje komisi k otvírání obálek na akci “Vyhotovení návrhu celkového řešení prostoru náměstí a
nejbližších navazujících prostranství včetně řešení koncepce zeleně“ ve složení : Ouředník, Vyžral,
Letovský, za účasti zástupce f. OTRUBA & PARTNER s.r.o., Husova 636/33a, 370 05 České
Budějovice , náhradníci : Pícha, Vala a pověřuje tuto komisi předáním zápisu o otevírání obálek spolu
s došlými nabídkami zástupci f. OTRUBA & PARTNER s.r.o k vyhodnocení VŘ a dále pověřuje
starostku obce, aby do 30 dnů od obdržení tohoto vyhodnocení podepsala smlouvu na zpracování této
studie s vybraným vítězem. Dále za obec pověřuje pracovní skupinu ve složení zastupitelů Petrášek,
Letovský , komunikací se zpracovatelem a veřejností při zpracovávání této studie.
Pro: 4 (Vyžral, Matějková Ouředník,
Proti: 7 (Šebelková, Lavička, Pícha, Zdržel se: 1 (Staňková)
Dichtl)

Letovský, Ondřich, Kotalík, Janás)

Usnesení nebylo přijato
Č.j.: ZO-16/XVI/2018
ZO bere na vědomí, že vyhlášení VŘ a následné zpracování “ návrhu celkového řešení prostoru náměstí
a nejbližších navazujících prostranství včetně řešení koncepce zeleně“ není v rozporu se schváleným
Strategickým plánem obce Kamenný Újezd, naopak jej vhodně doplňuje.
Pro: 4 (Vyžral, Matějková Ouředník,
Proti: 7 (Šebelková, Lavička, Pícha, Zdržel se: 1 (Staňková)
Dichtl)

Letovský, Ondřich, Kotalík, Janás)

Usnesení nebylo přijato
Č.j.: ZO-17/XVI/2018 – nové číslo usnesení: Č.j.: ZO-15/XVI/2018
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 2926/39 – ostatní plocha o výměře 227 m2 v k.ú. Kamenný Újezd a
pozemku p.č. 2379/40 – trvalý travní porost o výměře 266 m2 v k.ú. Kamenný Újezd manželům Miroslavu
Janouchovi a Anně Janouchové za cenu 50,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Č.j.: ZO-18/XVI/2018 - nové číslo usnesení: Č.j.: ZO-16/XVI/2018
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 630/3 – ostatní plocha dle geometrického zaměření (cca 110 m2)
v k.ú. Opalice panu Lubomíru Kloudovi za cenu 50,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
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