Usnesení
z II. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 12.12.2018
Č.j.: ZO-1/II/2018
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Ing. Jiří Ambrož – předseda, Bohuslav Dichtl, Ing. Jitka Matějková – členové
Č.j.: ZO-2/II/2018
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: PhDr. Roman Lavička, PhD. a Tomáš Vala
Č.j.: ZO-3/II/2018
ZO schvaluje navržený program zasedání.
Č.j.: ZO-4/II/2018
ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za uplynulé období.
Č.j.: ZO-5a/II/2018
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018 schválené radou obce dne 27.9.2018 a č. 10/2018
schválené radou obce dne 15.10.2018.
Č.j.: ZO-5b/II/2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018
Č.j.: ZO-6/II/2018
Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd dle ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů pověřuje radu prováděním rozpočtových opatření dle
ust. § 16 odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 500 000,00 Kč za jednotlivé rozpočtové opatření a dle
ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů pouze u příjmů dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) a písm. h) a ust. § 7 odst. 2
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,
ve výši skutečnosti.
Č.j.: ZO-7/II/2018
ZO schvaluje plán investic a oprav na rok 2019 (viz. příloha).
Č.j.: ZO-8/II/2018
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) schodkový rozpočet obce na rok 2019 s celkovými příjmy ve výši 42 000 000,- Kč,
celkovými výdaji ve výši 47 000 000,- Kč, schodkem ve výši 5 000 000,- Kč hrazeném
z přebytku minulých let,
b) jako závazné ukazatele schvaluje celkové příjmy, celkové výdaje, schodek a schválené
finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím,
c) schválený finanční vztah ke zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Kamenný Újezd ve výši 3 836 000 Kč jako neinvestiční příspěvek,
d) schválený finanční vztah ke zřízené příspěvkové organizaci Lesní správa a pila Kamenný
Újezd ve výši 500 000 Kč jako neinvestiční příspěvek,
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e) rozpočet Sociálního fondu na rok 2019 s příjmy ve výši 137 450,- Kč, výdaji ve výši
181 300,- Kč a schodkem běžného roku ve výši 43 850,- Kč hrazeného z přebytku
hospodaření minulých let,
f) střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022.
Č.j.: ZO-9/II/2018
ZO schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2019 (viz. příloha).
Č.j.: ZO-10/II/2018
ZO schvaluje smlouvy o provedení přeložek souvisejících se stavbou dálnice „D3 0310/II
Hodějovice – Třebonín“ č. 01-185/PŘELOŽKA 28 – SO 145/2016 a č. 01-185/PŘELOŽKA 24 –
SO 141/2016 mezi Obcí Kamenný Újezd a ŘSD ČR a pověřuje starostku obce jejich podpisem
za předpokladu splnění odstavce b) a c) usnesení č.j. ZO-9b/XI/2017z 15.3.2017.
ZO ruší pracovní skupinu zřízenou usnesením ZO-13/IX/2016 ze 7.9.2016 a schvaluje pracovní
skupinu pro jednání s ŘSD ve složení Ing. Šebelková, Dichtl, Ouředník, JUDr. Cepák.
Č.j.: ZO-11/II/2018
ZO schvaluje smlouvu č. 251/18-UZSVM/C/7929/2018-Ho o bezúplatném převodu vlastnického
práva k pozemku p.č. 2879/18, k.ú. Kamenný Újezd o výměře13 m2 – mezi Obcí Kamenný Újezd
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Č.j.: ZO-12/II/2018
ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemky potřebné pro stavbu ČOV v k.ú. Krasejovka:
- p.č. 545 – vodní plocha o výměře 597 m2 za cenu 89.550,- Kč
- p.č. 538/14 – ostatní plocha o výměře 246 m2 za cenu 24.600,- Kč
- p.č. 538/12 – trvalý travní porost o výměře 364 m2 za cenu 36.400,- Kč
- p.č. 538/15 – trvalý travní porost o výměře 32 m2 za cenu 3.200,- Kč
Kupní smlouva se uzavírá dle usnesení ZO-16/XV/2018 ze dne 7.3.2018 mezi p. Zdeňkem Veselým
(prodávající) a Obcí Kamenný Újezd (kupující). ZO pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Č.j.: ZO-13/II/2018
ZO schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu mezi Obcí Kamenný Újezd a členem Zastupitelstva
obce Kamenný Újezd PhDr. Romanem Lavičkou, PhD. pro výkon funkce kronikáře.
Č.j.: ZO-14/II/2018
a) ZO zrušuje usnesení ZO Kamenný Újezd č.j.: ZO-9/XII/2009 ze dne 10.6.2009
b) ZO zrušuje usnesení ZO Kamenný Újezd č.j. ZO-16/XIII/2017 ze dne 13.9.2017
c) ZO zrušuje usnesení ZO Kamenný Újezd č.j.: ZO-17/XIII/2017 ze dne 13.9.2017
d) ZO zrušuje usnesení ZO Kamenný Újezd č.j.: ZO-5/XIV/2017 ze dne 13.12.2017
e) ZO zrušuje usnesení ZO Kamenný Újezd č.j.: ZO-17/XIV/2017 ze dne 13.12.2017 a ukládá
p. Bohuslavu Dichtlovi předat veškerou dokumentaci k územnímu plánu nejpozději
do 21.12.2018 na OÚ Kamenný Újezd .
Č.j.: ZO-15a/II/2018
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“), do konce tohoto volebního období 2018 – 2022 PhDr.
Romana Lavičku, PhD., místostarostu obce Kamenný Újezd.
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Č.j.: ZO-15b/II/2018
ZO ukládá PhDr. Romanu Lavičkovi, PhD., místostarostovi obce, spolupracovat s pořizovatelem
při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území obce Kamenný Újezd dle
stavebního zákona do konce tohoto volebního období 2018 – 2022.
Č.j.: ZO-15c/II/2018
ZO ukládá Ing. Jitce Šebelkové, starostce obce, neprodleně předat oznámení pořizovateli ÚP
(Magistrát města České Budějovice, odbor ÚP) o zrušení usnesení č.j. ZO-16/XIII/2017 ze dne
13.9.2017, č.j. ZO-17/XIV/2017 ze dne 13.12.2017 a současně předat pokyn k pokračování
v pořizování ÚP Kamenný Újezd.
Č.j.: ZO-16/II/2018
ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019.
Č.j.: ZO-17/II/2018
ZO schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2019.
Č.j.: ZO-18/II/2018
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.194/1 v k.ú. Kosov.
Č.j.: ZO-19/II/2018
ZO schvaluje koupi pozemku p.č.343/7 v k.ú. Kamenný Újezd o výměře 53 m2 za cenu 200,- Kč/m2
od společnosti Cetin, a.s. a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Tento pozemek byl
oddělený geometrickým plánem č. 2179-184/2018 z pozemku p.č. 343/2 v k.ú. Kamenný Újezd.
Č.j.: ZO-20/II/2018
ZO schvaluje podání přihlášky k účasti obce Kamenný Újezd v soutěži „Vesnice roku 2019“.
Č.j.: ZO-21/II/2018
ZO schvaluje protokoly o převzetí stavby “Polní cesty Pv1, Pv37 a Pv40 v k.ú. Kamenný Újezd” –
polní cesta Pv1 (Březí), polní cesta Pv37 (k vodojemu) a Pv40 (Na Babkách).
Č.j.: ZO-22/II/2018
ZO zamítá žádost pí. Opršalové o pořízení změny územního plánu ve zkráceném postupu
spočívající ve změně užívání stávající stavby na pozemku p.č. 528, k.ú. Kamenný Újezd.

PhDr. Roman Lavička, PhD. v.r
místostarosta obce

Ing. Jitka Šebelková v.r.
starostka obce

Vyvěšeno dne: 17.12.2018
Sejmuto dne:

02.01.2019

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 17.12.2018
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