Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 15. 6. 2015.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký, J. Procházka, A. Zachařová
Omluvena: I. Melicharová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení z 27. 4. 2015
2) Úprava rozpočtu č. 4
3) Schválení závěrečného úctu obce Kamberk za rok 2014
4) Závěrečný úcet Blaník - svazek obcí 2014
5) Zachování poštovního úradu v obci Kamberk
6) Souhlas se sídlem Mysliveckého spolku Blanice-Kamberk v čp. 2
7) Práce v obci
8) Ostatní obecní záležitosti

1) byla provedena kontrola usnesení z 27.4.2015
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2015 č. 4 dle návrhu.
3) Zo projednalo zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2014 a schválilo závěrečný úcet obce za rok 2014 s výhradou. Zároveň projednalo nápravu
zjištěných nedostatků a konstatovalo, že úcetní již zabezpečila změnou analytiky
vykazování snížení stavu na úctu 403.
4) ZO vzalo na vědomí "Závěrečný úcet svazku obcí - Blaník" za rok 2014.
5) ZO jednohlasně nesouhlasí s uzavřením místní pobočky České pošty, s. p. a trvá na
jejím zachování.
6) ZO vyslovilo jednohlasný souhlas se sídlem Mysliveckého spolku Blanice - Kamberk v budově Kamberk č.p. 2.
7) Obec uskutečnila následující práce:
oprava odvádění dešťových vod v Předbořicích
253.367,589.376,oprava vodovodních ventilů (2014 - 2015)
(včetně úpravy silnice)
oprava budovy OÚ
97.685,proběhla oprava veřejného osvětlení
36.467,Začala oprava kapličky v Předbořicích s dotací Ministerstva kultury ve výši
120.000,- Kč (celkové náklady 378.427,- Kč)
Do poutě by měla být provedena oprava místní komunikace na Hrnčíře v celkové
výši 2.540.336,- Kč (podíl obce 254.034,- Kč).
Tento týden proběhne oprava místního rozhlasu - výměna některých reproduktorů.
V lese se likviduje kalamitní dříví po polomech.
8) - ZO projednalo stížnost p. Maška, Kamberk 57 na nedostatečnou údržbu potoku a propustku pod silnicí - místní část "za řekou". ZO rozhodlo, vyčistit koryto

potoka, vyčistit roury pod silnicí a v budoucnu vyměnit roury širším profilem,
což by mělo omezit rozlévání vody při přívalových deštích.
- ZO vzalo na vědomí žádost p. Davida Trojánka o odkup obecního pozemku
s tím, že dříve provede místní šetrení.
- ZO jednohlasně vyzývá majitele nemovitosti č. p. 93 k zabezpečení zbytku stavby
a úprave celého prostranství. Tato lokalita dělá obci ostudu a je nebezpečná
pro okolí.
- ZO jednohlasně schvaluje převod pozemků parc. č. 94/1, 94/2, 94/4, 1456 a 4118
v kat. území Kamberk z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Kamberk.
- ZO prohlašuje, že pozemek parc. č. 1456 v kat. území Kamberk se nachází v zastavitelné ploše a je určen k zastavění stavbou pro bydlení. ZO souhlasí s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby na tomto pozemku.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš, David Šedivý
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 15. 6. 2015.
- ZO jednohlasně schválilo "Závěrečný úcet obce za rok 2014" s výhradou.
- ZO jednohlasně nesouhlasí s uzavřením místní pobočky České pošty, s. p. a trvá
na jejím zachování.
- ZO vyslovilo jednohlasný souhlas se sídlem Mysliveckého sdružení Blanice - Kamberk v budově č.p. 2
- ZO jednohlasně vyzývá majitele nemovitosti Kamberk č.p. 93 k asanaci prostoru
a jeho zabezpečení.
- ZO schvaluje převod pozemků parc. č. 94/1, 94/2, 94/4, 1456 a 4118 v kat. území
Kamberk z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Kamberk.
- ZO prohlašuje, že pozemek parc. č. 1456 v kat. území Kamberk se nachází v
zastavitelné ploše a je určen k zastavění stavbou pro bydlení. ZO souhlasí s vydáním
územního rozhodnutí o umístění stavby na tomto pozemku.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

