Usnesení
z X. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 16.12.2020
Č.j.: ZO-1/X/2020
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Miloslav Ouředník – předseda, Ing. Jiří Šimek, Bohuslav Dichtl – členové
Č.j.: ZO-2/X/2020
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: PhDr. Roman Lavička, Mgr. Helena Veselá
Č.j.: ZO-3/X/2020
ZO schvaluje navržený program zasedání.
Č.j.: ZO-4/X/2020
ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za uplynulé období.
Č.j.: ZO-5/X/2020
ZO bere na vědomí zprávu místostarosty obce k Územnímu plánu Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-6/X/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 (příloha č. 1)
Č.j.: ZO-7/X/2020
ZO schvaluje plán investic a oprav na rok 2021 (příloha č. 2).
Č.j.: ZO-8/X/2020
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 2021 s celkovými příjmy ve výši 42 400 000,00 Kč, celkovými
výdaji ve výši 45 400 000,00 Kč a schodkem ve výši 3 000 000,00 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 3 600 000,00 Kč jako neinvestiční příspěvek, a 3 100 000,00 Kč jako
investiční příspěvek.
d) schválený finanční vztah ke zřízené příspěvkové organizaci Lesní správa a pila Kamenný Újezd
ve výši 750 000,00 Kč jako neinvestiční příspěvek,
e) rozpočet Sociálního fondu na rok 2020 s příjmy ve výši 151 050,00 Kč, výdaji ve výši 165 600,00
Kč a schodkem běžného roku ve výši 14 550,00 Kč hrazeného z přebytku hospodaření minulých
let,
f) střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024.
Č.j.: ZO-9/X/2020
ZO schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2021 (příloha č. 3).
Č.j.: ZO-10/X/2020
ZO bere na vědomí informaci o organizaci architektonické soutěže na výstavbu nové sokolovny
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Č.j.: ZO-11/X/2020
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a schvaluje plán činnosti na rok 2021
Č.j.: ZO-12/X/2020
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru a schvaluje plán činnosti na rok 2021
Č.j.: ZO-13/X/2020
ZO schvaluje aktualizaci Jednacího řádu Zastupitelstva obce Kamenný Újezd
Č.j.: ZO-14/X/2020
ZO schvaluje přijetí daru části pozemku p.č. 7/11 odděleného z parcely č. 7/1 v k.ú. Kosov u Opalic
v celkové hodnotě 1.100,- Kč od pana Bohuslava Lavičky s právem věcného břemene přístupu o
výměře 11m2 (GP č. 328-101/2020) a pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy. Náklady
spojené s převodem hradí pan David Čížek.
Č.j.: ZO-15/X/2020
ZO schvaluje přijetí daru části pozemku p.č. 6/2 odděleného z parcely č. 6 v k.ú. Kosov u Opalic
v celkové hodnotě 9.500,- Kč od pana Ludvíka Kostě o výměře 95 m2 (GP č. 328-101/2020) a pověřuje
starostku obce podpisem darovací smlouvy. Náklady spojené s převodem hradí pan David Čížek.
Č.j.: ZO-16/X/2020
ZO schvaluje směnu pozemku p.č. 17/12 o výměře 2 m2 v k.ú. Kosov u Opalic z majetku pana Davida
Čížka za pozemek p.č. 577/27 o výměře 2m2 v k.ú. Kosov u Opalic z majetku Obce Kamenný Újezd
(oba pozemky jsou nově oddělené dle GP č. 378-101/2020) a pověřuje starostku obce podpisem
směnné smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí pan David Čížek.
Č.j.: ZO-17/X2020
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 577/26 o výměře 69 m2 z majetku Obce Kamenný Újezd,
odděleného dle GP č. 378-101/2020 z pozemku 577/1 v k.ú. Kosov u Opalic panu Davidu Čížkovi
Čížek za cenu 150 Kč/m2 Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti a pověřuje starostku podpisem
kupní smlouvy.
Č.j.: ZO-18/X2020
ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 2388/129 o výměře 5 m2 – zahrada, odděleného z pozemku p.č.
2388/2 v k.ú. Kamenný Újezd od paní Denisy Hubáčkové za cenu 1500,- Kč. Náklady spojené
s převodem nemovitostí hradí Obec Kamenný Újezd.

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

Vyvěšeno dne:

18.12.2020

Sejmuto dne:

…………..

Ing. Jitka Šebelková v.r.
starostka obce

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 18.12.2020
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