Usnesení
z VI. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 11.12.2019
Č.j.: ZO-1/VI/2019
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Ing. Jiří Šimek – předseda, Bc. Vít Janás, Karel Vyžral – členové
Č.j.: ZO-2/VI/2019
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: PhDr. Roman Lavička, Ing. Jitka Matějková
Č.j.: ZO-3/VI/2019
ZO schvaluje navržený program zasedání.
Č.j.: ZO-4/VI/2019
ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za uplynulé období.
Č.j.: ZO-5a/VI/2019
ZO bere na vědomí zprávu místostarosty obce k Územnímu plánu Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-5b/VI/2019
ZO zamítá žádost paní Zdeňky Tesařové o pořízení změny územního plánu.
Č.j.: ZO-6/VI/2019
ZO bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 7/2019 schválené radou obce dne 25.9.2019 a č. 8/2019
schválené radou obce dne 16.10.2019, rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené radou obce 13.11.2019 a
rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené radou obce 27.11.2019
Č.j.: ZO-7/VI/2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 (příloha č. 1)
Č.j.: ZO-8/VI/2019
ZO schvaluje plán investic a oprav na rok 2020 (příloha č. 2).
Č.j.: ZO-9/VI/2019
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 2020 s celkovými příjmy ve výši 47 342 000,00 Kč a celkovými výdaji
ve výši 47 342 000,00 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 Základní škola a Mateřská škola Kamenný
Újezd ve výši 3 500 000,00 Kč jako neinvestiční příspěvek,
d) schválený finanční vztah ke zřízené příspěvkové organizaci Lesní správa a pila Kamenný Újezd ve výši
372 000,00 Kč jako neinvestiční příspěvek,
e) rozpočet Sociálního fondu na rok 2020 s příjmy ve výši 151 050,00 Kč, výdaji ve výši 165 500,00 Kč a
schodkem běžného roku ve výši 14 450,00 Kč hrazeného z přebytku hospodaření minulých let.
Č.j.: ZO-10/VI/2019
ZO schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2020 (příloha č. 3).
Č.j.: ZO-11/VI/2019
ZO schvaluje dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Kamenný Újezd ze dne 11.9.2002, kterým se ruší předmět činnosti spočívající v přípravě a vydávání obědů
cizím strávníkům.
Č.j.: ZO-12/VI/2019
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a schvaluje plán činnosti na rok 2020
Č.j.: ZO-13/VI/2019
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru a schvaluje plán činnosti na rok 2020
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Č.j.: ZO-14/VI/2019
ZO bere na vědomí „Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Kamenný Újezd na
základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů“,
vykonané odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR u obce Kamenný Újezd dne 16.10.2019 a
schvaluje Zprávu obce Kamenný Újezd o opatřeních popř. zajištění nápravy u zjištěných nedostatků (§ 129a
odst. 1 zákona o obcích)
Č.j.: ZO-15/VI/2019
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místních poplatcích (příloha č. 4)
Č.j.: ZO-16/VI/2019
ZO ruší obecně závaznou vyhlášku č. 20 z roku 1999 o vytvoření a použití Fondu rozvoje bydlení obce
Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-17/VI/2019
ZO schvaluje přijetí daru – pozemku parcelní číslo st. 172, jehož součástí je i stavba č.p. 138, občanská vybavenost
v části obce Kamenný Újezd a pozemku parcelní číslo 1401/1, v k.ú. Kamenný Újezd od Tělocvičné jednoty
Sokol a pověřuje starostku obce podpisem Darovací smlouvy vč. smlouvy o smlouvě budoucí o bezplatném
užívání
Č.j.: ZO-18/VI/2019
ZO schvaluje Plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Opalice (dále jen KoPÚ Opalice). Z důvodu nesouladu zpracovaného plánu společných zařízení v rámci
KoPÚ Opalice s územně plánovací dokumentací ZO bere na vědomí informaci o poskytnutí dat projektantovi
ÚP a zapracování do opakovaného návrhu územně plánovací dokumentace tak, aby byla v souladu se
zpracovaným plánem společných zařízení v rámci KoPÚ Opalice.
Č.j.: ZO-19/VI/2019
ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 2896/12 v k.ú. Kamenný Újezd o výměře 113 m2 od manželů Mgr. Evy
Dolejšové PhD. a p. Jiřího Dolejše za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí Obec Kamenný Újezd.
Č.j.: ZO-20/VI/2019
ZO schvaluje směnu části pozemku p.č. 1430/20 – orná půda, který je v majetku Obce Kamenný Újezd
o přibližné výměře 300 m2, za část pozemku p.č. 343/4 – orná půda v k.ú. Kamenný Újezd o shodné výměře
z majetku p. Frederica Kryze. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí účastníci směnné smlouvy
společně a nerozdílně.
Č.j.: ZO-20/VI/2019
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1359 v k.ú. Kamenný Újezd – ostatní plocha o výměře 4 m2
odměřeného z pozemku p.č. 2927/2 v k.ú. Kamenný Újezd Bytovému družstvu BOHEMICA, Praha 8
za cenu 30 tisíc Kč a náklady spojené s převodem.

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

Vyvěšeno dne:

16.12.2019

Sejmuto dne:

02.01.2020

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne:

Ing. Jitka Šebelková v.r.
starostka obce

16.12.2019
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