Hlasování k usnesení
ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd dne 11.3.2020
Č.j.: ZO-1/VII/2020
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
– předseda: Mgr. Helena Veselá
– členové: Ing. Linda Kůzlová, Mgr. Jiří Letovský
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-2/VII/2020
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: PhDr. Roman Lavička., František Ondřich.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-3/VII/2020
ZO schvaluje předložený program zasedání.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-4/VII/2020
ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za uplynulé období.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-5/VII/2020
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 2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2019
bez výhrad.
b) v rámci nápravy zjištěné chyby ukládá hlavní účetní obce zajistit součinnost všech účastníků řízení
při převodu nemovitostí tak, aby bylo dodrženo datum zaúčtování zařazení majetku v souladu
s návrhem na vklad do KN.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-6/VII/2020
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 2019,
b) schvaluje zisk z hlavní činnosti za rok 2019 ve výši 17 246 009,93 Kč a jeho rozdělení převodem
na účet 432 0300 (Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – hlavní činnost),
c) schvaluje ztrátu z hospodářské činnosti za rok 2019 ve výši 2 577 502,87 Kč a její převod na účet
432 0000 (Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – hospodářská činnost).
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Č.j.: ZO-7/VII/2020
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2023.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-8/VII/2020
ZO schvaluje:
a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000,00 Kč s Českým svazem
včelařů, z. s., ZO Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
b) 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,
c) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 360 000,00 Kč s Tělovýchovnou
jednotou SOKOL Kamenný Újezd 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 100 000,00 Kč s ČOS-Tělocvičnou
jednotou SOKOL Kamenný Újezd a pověřuje starostku jejím podpisem,
f) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000,00 Kč se Základní uměleckou
školou Velešín a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-9/VII/2020
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření schválené radou obce č. 7/2019 ze dne 23.12.2019.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-10/VII/2020
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. 01/2020 (příloha č. 1),
b) změnu závazných ukazatelů: navýšení celkových příjmů na částku 48 000 000,00 Kč a celkových
výdajů na částku 53 500 000,00 Kč,
c) jako závazné ukazatele schválené finanční vztahy ke spolkům a to schválené neinvestiční transfery
spolkům:
 ZO ČSV Kamenný Újezd ve výši 15 000,00 Kč,
 Sdružená obec baráčníků „VITORAZ“ ve výši 49 000,00 Kč,
 TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 360 000,00 Kč,
 Taekwon-do škola Velešín ITF ve výši 50 000,00 Kč,
 ČOS TJ Sokol Kamenný Újezd ve výši 100 000,00 Kč,
 Základní umělecká škola Velešín ve výši 20 000,00 Kč.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-11/VII/2020
ZO bere na vědomí zprávu místostarosty obce o stavu pořizování Územního plánu Kamenný Újezd.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Č.j.: ZO-12/VII/2020
ZO žádá pořizovatele ÚP o doplnění textové části ÚP v kapitole Plochy smíšené obytné – území jádrové,
části Prostorové uspořádání: - podlažnost staveb, o bod ve znění: - „Zástavba po obvodu náměstí a uliční
zástavba podél Budějovické ulice bude stávající nebo maximálně 2 NP + P, nepřípustné jsou rovné nebo
šikmé (pultové) střechy.“ V bodě - Urbanisticky významný prostor pak doplnit text ÚP o slovo náměstí
a Budějovická ulice na znění: „ – uliční zástavba kolem náměstí a výpadovky z Českých Budějovic
do Lince, dnešní Budějovická ulice (komunikace III/354), vstupující ze severu a ze západu do návesního
prostoru Kamenného Újezdu.“
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-13/VII/2020
ZO schvaluje přijetí daru části pozemku p.č. 1353/6 před domem č.p. 39 v k.ú. Kamenný Újezd o výměře
8 m2 od manželů Kláry Rendlové a Jiřího Rendla v celkové hodnotě 800,- Kč a pověřuje starostku
podpisem darovací smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí nabyvatel.
Před projednáním dalších bodů odešel Miloslav Ouředník a dále se hlasování neúčastnil.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-14/VII/2020
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 21/20 v k.ú. Kamenný Újezd ve Březí o výměře 323 m2 – ostatní
plocha paní Mgr. Janě Vochozkové za cenu 300,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti
a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-15/VII/2020
ZO schvaluje prodej staré haly na piliny vč. pozemku p.č. st. 487/2 o výměře 722 m2 a 2287/35 o výměře
232 m2 v k.ú. Kamenný Újezd Ing, Janu Dichtlovi, Kamenný Újezd za cenu 2 222 000 Kč a náklady
spojené s převodem nemovitosti a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
Z důvodu střetu zájmů se do níže uvedeného hlasování o tomto bodu nezapojil Bohuslav Dichtl
Pro: 8

Proti: 1 (Vala)

Zdržel se: 1 (Vyžral)

Č.j.: ZO-16/VII/2020
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 940/2 v k.ú. Krasejovka o výměře 131 m2 trvalý travní porost panu
Ing. Janu Soukupovi za cenu 400,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti a pověřuje starostku
obce podpisem kupní smlouvy.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-16/VII/2020
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku č. 17/1 v k.ú. Kamenný Újezd.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Č.j.: ZO-17/VII/2020
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2381/1 v k.ú. Kamenný Újezd.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Č.j.: ZO-18/ VII/2020
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2926/10, 2926/9 v k.ú. Kamenný Újezd.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
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