Obec Kameničky

Usnesení
z 19. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kameničky,
konaného dne 20. dubna 2022
Zastupitelstvo obce Kameničky usnesením č.:
ZO/171/2022 schvaluje Smlouvu č. OSV/22/20631 s Pardubickým krajem o
poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb.
ZO/172/2022 schvaluje výjimku z počtu žáků pro ZŠ a MŠ Kameničky pro školní rok
2022/23.
ZO/173/2022 schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 827/2 o výměře 29 m2 a
833/2 o výměře 21 m2, oba v KÚ Kameničky, které jsou zastavěny tělesem silnice, do
majetku Pardubického kraje.
ZO/174/2022 schvaluje dle předloženého návrhu prodej části pozemku p.č. 688/48
panu Z.J., Kameničky a dle předloženého návrhu část pozemku p.č. 833/2 panu M.A.,
Kameničky, část pozemku p.č. 833/2 panu Z.J., Kameničky 156 a část pozemku p.č.
833/2 panu P.A., Kameničky 217.
ZO/175/2022 schvaluje záměr realizace veřejného sportoviště na pozemcích p.č.
225/55 a p.č. 135 v KÚ Kameničky.
ZO/176/2022 neschvaluje Smlouvu se Státním pozemkovým úřadem o bezúplatném
zpětném převodu pozemků p.č. 135 a p.č. 225/55 v KÚ Kameničky a z důvodu
vyřešení sporu, zda se jedná o pozemky určené k zastavění veřejně prospěšnou
stavbou nebo stavbou pro bydlení, pověřuje starostu obce, aby nechal v této věci
vypracovat soudní znalecký posudek.
ZO/177/2022 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a
památkové péče Pardubického kraje na rok 2022 s Pardubickým krajem.
ZO/178/2022 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na
rok 2022 s Pardubickým krajem.
ZO/179/2022 schvaluje firmu INSTAV Hlinsko a.s. jako dodavatele na akci Zvýšení
bezpečnosti dopravy před ZŠ Kameničky s nabídkovou cenou 9.015.184 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Obec Kameničky
ZO/180/2022 schvaluje záměr vybudování další třídy mateřské školy v prostorách
školní družiny a vybudování nových prostor pro školní družinu v rámci stávající
zastavěné plochy budovy Základní školy.
ZO/181/2022 stanovuje počet členů zastupitelstva obce Kameničky pro volební
období 2022-2026 na devět.
ZO/182/2022 schvaluje žádost paní B.P., Kameničky, o poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení, dle předloženého návrhu.
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