
USNESENÍ  Z VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  OBCE KONĚPRUSY ZE DNE 21.5.2013 č. 2/2013 

Zastupitelstvo obce Koněprusy schvaluje: 

1) Závěrečný účet za rok 2012 – bez výhrad – viz příloha 

2) Doplnění kontrolního výboru o Petra Kadlečka a Radka Nováka 

3) Doplnění finančního výboru o Jakuba Sýkoru 

4) Podání žádosti na úřad práce o poskytnutí příspěvku na veřejně prospěšné práce 

5) Odložení kolaudace stavby komunikace Za školou do výběru podepsaných smluv a dohody o 

poskytnutí účelového příspěvku na vybudování komunikace 

6) Započetí spolupráce s firmou Chalupa GGS, s.r.o. Beroun v krocích zjištění kvality vody ve studni u 

rybníka u hřiště a čerpací zkoušky této studny se sledováním nejbližších stávajících zdrojů vody 

7) Změnu bodu č. 3 v usnesení zastupitelstva č. 1/2013 ve znění: a) v ustanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným způsoben využití se lokalita Z1-11 rozděluje na lokality Z1-11a Z1-11b. V lokalitě Z1-

11a se podmínky využití nemění, v lokalitě Z1-11b budou podmínky upraveny pro stavbu 

třígeneračního rodinného sídla tak, že maximálně zastavěná plocha bude do 10% z celkové výměry 

parcely č.339/43  a podíl zpevněných ploch nepřesáhne 10% z celkové výměry parcely č. 339/43. 

8) Souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi Středočeským krajem, IČ: 708 910 95, se sídlem 

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, jako vypůjčitelem, a Obcí Koněprusy, IČ: 00233391, se sídlem 

Koněprusy 63, 266 01 Koněprusy, jako půjčitelem pozemků, které jsou dotčeny trvalým záborem v 

souvislosti s realizací stavby „III/11545 Havlíčkův Mlýn, rekonstrukce mostu 11545-4“, podle 

záborového elaborátu, vypracovaného společností PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem K Ryšánce 

1668/16, 147 54 Praha 4. Dotčené jsou pozemky katastru nemovitostí p. č. 640/3, o výměře 591 m2 

trvalého záboru, p. č. 716/3, o výměře 404 m2 trvalého záboru a p. č. 714, části o výměře 8 m2 

trvalého záboru, vše v obci Koněprusy a k. ú. Koněprusy, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 

10001, vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Beroun pro obec 

Koněprusy a katastrální území Koněprusy. 

Zastupitelstvo obce Koněprusy bere na vědomí: 

1) Zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2012 – k nahlédnutí na OÚ 

2) Informace o schválení dotace na kanalizaci a ČOV v obci 

3)Informaci o možnosti podání žádosti na úřad práce o poskytnutí příspěvku na veřejně prospěšné 

práce 

4) Informace o rekonstrukci sálu 

5) Informace o zdroji pitné vody v katastru obce 

6) Informace o firmě Družstvo Eurosignal – optické kabely v komunikaci 

Zapsal: Jaroslav Preisler 


