Usnesení
z III. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 13.3.2019

Č.j.: ZO-1/III/2019
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
– předseda: Bohuslav Dichtl
– členové: Luboš Pícha, Mgr. Jiří Letovský
Č.j.: ZO-2/ III/2019
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: PhDr. Roman Lavička., PhD., Bc. Vít Janás
Č.j.: ZO-3/ III/2019
ZO schvaluje předložený program zasedání
Č.j.: ZO-4/ III/2019
ZO schvaluje zápis z II. zasedání ZO Kamenný Újezd ze dne 12.12.2018
Č.j.: ZO-5/ III/2019
ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za uplynulé období
Č.j.: ZO-6/ III/2019
ZO bere na vědomí zprávu místostarosty obce o stavu pořizování Územního plánu Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-7/ III/2019
ZOschvaluje:
a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25 000,00 Kč s Českým svazem
včelařů, z. s., ZO Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 50 000,00 Kč s Českým svazem
včelařů, z. s., ZO Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
c) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 49 000,00 Kč se Sdruženou obcí
baráčníků „Vitoraz“ se sídlem v Kamenném Újezdu a pověřuje starostku jejím podpisem,
d) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000,00 Kč s TAEKWON-DO
školou Velešín ITF a pověřuje starostku jejím podpisem,
e) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 320 000,00 Kč s Tělovýchovnou
jednotou SOKOL Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
f) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000,00 Kč s ČOS - Tělocvičná
jednota SOKOL Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
g) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7 000,00 Kč s Okrašlovacím
spolkem Náš Kameňák z.s. a pověřuje starostku jejím podpisem.
Č.j.: ZO-8/ III/2019
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2018 ze dne 19.12.2018
Č.j.: ZO-9/ III/2019
ZO 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. 01/2019 (příloha č. 1),
b) změnu závazných ukazatelů: navýšení celkových příjmů na částku 43 000 000,00 Kč a celkových
výdajů na částku 48 000 000,00 Kč,
1

c) jako závazné ukazatele schválené finanční vztahy ke spolkům a to schválené neinvestiční transfery
spolkům:
 ZO ČSV Kamenný Újezd ve výši 25 000,00 Kč,
 Sdružená obec baráčníků „VITORAZ“ ve výši 49 000,00 Kč,
 Taekwon-do škola Velešín ITF ve výši 50 000,00 Kč,
 TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 320 000,00 Kč,
 ČOS TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 100 000,00 Kč,
 Okrašlovací spolek Náš Kameňák, z.s. ve výši 7 000,00 Kč
a schválené investiční transfery spolkům:
 ZO ČSV Kamenný Újezd ve výši 50 000,00 Kč.
Č.j.: ZO-10/ III/2019
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 2018 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2018 bez
výhrad.
b) rozhodlo u tohoto majetku:
- chodník Bukovec – projekt v pořizovací ceně 35 343,00 Kč, pořízeného v roce 2006 a vedeného
na účtu 018,
- projekt na vodovod Březí v pořizovací ceně 28 350,00 Kč, pořízeného v roce 2006 a vedeného
na účtu 018,
- projekt STL plynovodu Doly v pořizovací ceně 150 000,00 Kč, pořízeného v roce 2009 a
vedeného na účtu 019,
- nástavba MŠ - projekt v pořizovací ceně 64 500,00 Kč, pořízeného v roce 2010 a vedeného na
účtu 019,
že jde o zmařené investice z důvodu nerealizace uvedených akcí v nejbližších letech a ukládá
účetnímu obce uvedený majetek vyřadit z majetku.
Č.j.: ZO-11/ III/2019
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 2018,
b) schvaluje zisk z hlavní činnosti za rok 2018 ve výši 16 078 599,55 Kč a jeho rozdělení převodem
na účet 432 0300 (Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – hlavní činnost),
c) schvaluje ztrátu z hospodářské činnosti za rok 2018 ve výši 2 832 864,41 Kč a její úhradu ve výši
932 956,62 Kč z účtu 432 0000 (Výsledek hospodaření předcházejících účetních období –
hospodářská činnost) a převod zbytku ztráty ve výši 1 899 907,79 Kč na účet 432 0000 (Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období – hospodářská činnost).
Č.j.: ZO-12/ III/2019
ZO na základě dopisu ředitele příspěvkové organizace Lesní správa a pila Kamenný Újezd rozhodlo
o převzetí nepotřebného majetku příspěvkové organizace do svého majetku:
a) Multicar M30 včetně sypače SVS v pořizovací ceně 1 714 800,00 Kč,
b) Mulčovač CML v pořizovací ceně 160 000,00 Kč.
Č.j.: ZO-13/ III/2019
ZO schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Lesní správa a pila Kamenný
Újezd.
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Č.j.: ZO-14/ III/2019
ZO rozhodlo o převzetí pozemku KN 1357/8, vzniklého oddělením od pozemku KN 1357/2, v k.ú.
Kamenný Újezd od příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd zpět do
svého majetku. Zároveň se příslušným způsobem mění výměra v příloze č. 1 zřizovací listiny.
Č.j.: ZO-15a/ III/2019
ZO schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům ZO
- s účinností od 1.4.2019 takto:
místostarosta
23.000,- Kč
člen rady obce
5.500,- Kč
předseda výboru/komise
2.900,- Kč
člen výboru/komise
2.500,- Kč
člen ZO
1.600,- Kč
Č.j.: ZO-15b/ III/2019
ZO v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Č.j.: ZO-16a/ III/2019
ZO stanoví odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo komise rady, který není
zastupitelem obce za účast na zasedání výboru resp. komise ve výši 500,- Kč. Funkční odměna bude
poskytována jednorázově, za období říjen roku předcházejícího až říjen roku aktuálního s výplatou
v měsíci listopadu daného roku.
Č.j.: ZO-16b/ III/2019
ZO ukládá předsedům komisí resp. výborů vést evidenci účasti jednotlivých členů, kteří nejsou
zastupiteli, a každoročně předat evidenci mzdové účetní obce (do konce měsíce října daného roku).
Č.j.: ZO-17/ III/2019
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2295/15 a 2295/20 v k.ú. Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-18/ III/2019
ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku p.č.
961/1 v k.ú. Krasejovka a o zřízení věcného práva č. 2609/C/2019-HMSO-C/CB/2016/7135 mezi Obcí
Kamenný Újezd (nabyvatel) a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce)
Č.j.: ZO-19/ III/2019
ZO schvaluje uzavření memoranda o společném záměru s ČOS Tělocvičná jednota Sokol Kamenný
Újezd a pověřuje starostku jeho podpisem.

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

Vyvěšeno dne:

20.03.2019

Sejmuto dne:

05.04.2019

Ing. Jitka Šebelková v.r.
starostka obce

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 20.03.2019
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