Obec Kameničky
Usnesení
z 20. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kameničky,
konaného dne 3. května 2018
Zastupitelstvo obce Kameničky usnesením č.:
ZO/58/: bere na vědomí:
zprávu o činnosti Rady obce Kameničky za období od 16. 2. 2018 do 3. 5. 2018.
ZO/59/: schvaluje:
1.
Zastupitelstvo obce Kameničky schvaluje závěrečný účet obce Kameničky za rok
2017 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce Kameničky za rok 2017 a
uzavírá výrokem – souhlas s celoročním hospodařením s výhradami. Zároveň
schvaluje zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků.
Zastupitelstvo obce Kameničky schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kameničky s přebytkem ve výši 1 138,23 Kč a převedení této
částky do rezervního fondu. Dále schvaluje účetní závěrku obce Kameničky a
účetní závěrku ZŠ a MŠ Kameničky za rok 2017;
2.
rozpočtové opatření č. 2/2018, dle předloženého návrhu;
3.
pronájem pozemkových parcel p.č. 681/14 o výměře 4104 m2 (TTP) a 681/15 o
výměře 1074 m2 (TTP) v KÚ Kameničky panu A. Gregorovi, Kameničky, dle
předloženého návrhu.
4.
záměr prodat pozemek p.č. 465/1 o výměře 3407 m2 dle geometrického plánu č. 52455/2018 v KÚ Kameničky, Sboru dobrovolných hasičů Kameničky;
5.
bezúplatný převod pozemků p.č. 723/9 (ostatní plocha - silnice) o výměře 106 m2 a
854/28 (ostatní plocha – silnice) o výměře 78 m2 vše v KÚ Kameničky z vlastnictví
obce Kameničky do vlastnictví Pardubického kraje;
6.
bezúplatný převod pozemků p.č. 823/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o
výměře 203 m2 a 854/41 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 170 m2 vše
v KÚ Kameničky z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Kameničky;
7.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb uzavřenou s
Pardubickým krajem, dle předloženého návrhu;
8.
výjimku z počtu žáků ZŠ a MŠ Kameničky pro školní rok 2018/2019 v počtu 130
žáků;
9.
Smlouvu o dotace na akci „Intenzifikace ČOV Kameničky – PD“ uzavřenou s
Pardubickým krajem, dle předloženého návrhu;
10.
Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci „Rekonstrukce
komunikace na pozemku p.č. 815 v Kameničkách“, dle předloženého návrhu;
11.
Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území obce Kameniček,
dle předloženého návrhu;
12.
Pravidla sociálního fondu obce Kameničky, výše příspěvků pro rok 2018 je 60 tis. Kč.
ZO/60/: vydává:
1.
v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob Směrnici
pro nakládání s osobními údaji;
2.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví část společných školských
obvodů mateřské školy a základní školy, dle předloženého návrhu;

3.

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č.
1/1991, 13/1999, 2/2010, 3/2010, 6/2010, 8/2010 a 9/2010, dle předloženého návrhu.

ZO/61/: projednalo a schválilo:
Zastupitelstvo obce Kameničky, jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
projednalo a schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Kameničky za období 11/2013
- 2/2018.
ZO/62/: ruší:
usnesení Zastupitelstva obce Kameničky č. ZO/34/2 ze dne 20. 9. 2016 o darování cca 3000
m2 pozemku p.č. 465/1 v KÚ Kameničky Sboru dobrovolných hasičů Kameničky, dle
předloženého návrhu.
ZO/63/: stanovuje:
pro další volební období 15 členů zastupitelstva v obci Kameničky.
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