Obec Kameničky
Usnesení
z 14. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kameničky,
konaného dne 13. března 2014
Zastupitelstvo obce Kameničky usnesením č.:
ZO/41/: bere na vědomí:
zprávu o činnosti Rady obce Kameničky za období od 19. 12. 2013 do 13. 3. 2014.
ZO/42/: stanoví:
v souladu s ustanovením § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva obce pro nastávající volební období na 15
členů zastupitelstva obce Kameničky.
ZO/43/: souhlasí:
se zařazením obce Kameničky do územní působnosti Místní akční skupiny Havlíčkův kraj
o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ 27493245, pro období 2014 2020.
ZO/44/: ruší:
usnesení č. ZO/40/1 ze dne 18.12.2013 o prodeji parcely č. 217/5 o celk. výměře 2255 m2
v KÚ Kameničky Karlu Bačkovskému při zachování věcného břemene studny nacházející se
na této parcele.
ZO/45/: schvaluje:
1. prodej parcely č. 217/5 o celk. výměře 2255 m2 v KÚ Kameničky Karlu
Bačkovskému za cenu 15,-Kč/m2 při zachování věcného břemene studny nacházející
se na této parcele;
2. prodej části parcely č.739/7 (cca 1 500 m2) v KÚ Kameničky Marii Chmelíkové za
cenu 15,-Kč/m2 ;
3. prodej části parcely č. 739/1 (cca 150 m2) v KÚ Kameničky Šárce a Romanovi
Tichých za cenu 30,-Kč/m2;
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě z 12. 12. 2012, který stanovuje výši příspěvku na
stomatologiskou pohotovost pro rok 2014 ve výši 2 433,- Kč;
5. Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby
první pomoci v Hlinsku, který stanovuje výši příspěvku na rok 2014 ve výši 17 842,Kč;
6. navýšení ceny za vybudování cyklostezky Jeníkov – Kameničky na 635 408,- Kč dle
předloženého návrhu;
7. žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení Ladislavu Adámkovi, Kameničky 67, dle
předloženého návrhu;
8. žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení Marii Moučkové, Kameničky 16, dle
předloženého návrhu;
9. převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kameničky ve výši 80 971,56 Kč do
rezervního fondu dle předloženého návrhu;
10. Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Chrudim dle předloženého návrhu.
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