Obec Kameničky

Usnesení
ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kameničky,
konaného dne 15. prosince 2021
Zastupitelstvo obce Kameničky usnesením č.:
ZO/148/2021 schvaluje Smlouvu č. O-21/2022 o zajištění svozu, třídění, recyklace a
odstranění komunálního odpadu s Technickými službami Hlinsko, s.r.o.
ZO/149/2021 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kameničky č. 1/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
ZO/150/2021 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kameničky č. 2/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
ZO/151/2021 stanovuje na základě kalkulace nákladů vodné na rok 2022 ve výši 20
Kč bez DPH za m3 a stočné na rok 2022 ve výši 25 Kč bez DPH za m3.
ZO/152/2021 schvaluje realizaci akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy před ZŠ
Kameničky“ a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce.
ZO/153/2021 schvaluje realizaci akce „Protipovodňová opatření obce Kameničky“ a
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce.
ZO/154/2021 schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště Kameničky –
novostavby“ z podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022,
dotační titul H-Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a
souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce.
ZO/155/2021 schvaluje distribuci kompostérů, získaných v rámci projektu „Hlineckopředcházení vzniku odpadu“, občanům, kteří si o kompostér požádali, a to formou
bezúplatné výpůjčky s následným převodem do vlastnictví žadatele po uplynutí doby
udržitelnosti projektu.
ZO/156/2021 schvaluje záměr bezúplatného převodu komunikace Kameničky-Filipo z
majetku Pardubického kraje do vlastnictví obce Kameničky.
ZO/157/2021 schvaluje rozpočet obce Kameničky na rok 2022 dle předloženého
návrhu, včetně příspěvku zřizovatele pro ZŠ a MŠ Kameničky ve výši 1.819.125 Kč a
příspěvku do sociálního fondu obce Kameničky ve výši 50.000 Kč.

Obec Kameničky
ZO/158/2021 schvaluje prodej pozemku p.č. 686/1 v k.ú. Kameničky o výměře 93 m2
do společného jmění manželů P.N. a H.N, Kameničky.
ZO/159/2021 schvaluje směnu části pozemku p.č. 739/15 v k.ú. Kameničky za části
pozemku p.č. 749/1, 748 a 750, vše v k.ú. Kameničky se spolumajiteli H.Š., Brno,
E.N., Brno a H.N., Brno.
ZO/160/2021 schvaluje prodej Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby s panem P.G., Filipov.
ZO/161/2021 schvaluje rozpočtové opatření č. 11.
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