Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 3. 8. 2015.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, I. Melicharová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení ze dne 15. 6. 2015
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2015 č. 5
3) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4
4) Realizace strategie MAS Blaník, z.s.
5) Souhlas se žádostí o podání dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského povodňového fondu na opravu komunikace poničené povodní
6) Postup prací v obci
7) Ostatní obecní záležitosti

1) byla provedan kontrola usnesení z 15.6.2015
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2015 č. 5 dle předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit nájemní smlouvu na obecní byt č. 4 dosavadní nájemkyni pí Zounkové do 31. 8. 2016.
4) ZO Kamberk souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
území místní akční skupiny MAS Blaník, z.s. na období 2014 - 2020 na svém
správním území.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost o dotaci na opravu komunikace poničené povodní z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Povodňového fondu
v rámci Tematického zadání "Odstraňování povodňových škod na obecním majetku" na rok 2015 a zároveň se zavazuje spolufinancovat akci z rozpočtu obce v minimální výši 5% celkových nákladů.
6) - Byla dokončena oprava komunikace na Hrnčíře, zítra bude provedeno frézování
příkopů firmou BES a konečnou úpravu příkopů a hran komunikace provede
firma Tomáše Honse.
- V obecních lesích proběhla prořezávka v Horách a nyní se vyžíná v lokalitách
Hory, Předbořská stráň a Smršťov. Dřevo z prořezávek bylo přijato a dopraveno
bude do Lukavce.
7) - ZO jednohlasně rozhodlo využít nabídky TS Vlašim a objednat 3 kontejnery na
směsné plasty.

- Koncem září bude opět přistaven velkoobjemový kontejner, datum bude včas
oznámen.
- Pan David Trojánek stáhl žádost o odkup obecního pozemku.
- ZO po projednání žádosti Unie ochránců přírody o směnu pozemků rozhodlo
předat kauzu k vyřízení JUDr Václavovi Bursíkovi.
- ZO chce touto cestou poděkovat všem brigádníkům, kteří 18. 7. pomohli se sekáním a úklidem obce před poutí.
- Dle předloženého návrhu firmy Pontex, s.r.o. ZO souhlasí s variantou B nabídky
na statický výpočet zatížitelnosti mostu v Kamberku přes řeku Blanici.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: František Kříženecký, Ilona Melicharová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 3. 8. 2015.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2015 č. 5 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit nájemní smlouvu na obecní byt č. 4 dosavadní nájemkyni pí Zounkové do 31. 8. 2016.
- ZO Kamberk souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
území místní akční skupiny MAS Blaník, z.s. na období 2014 - 2020 na svém
správním území.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost o dotaci na rok 2015z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského povodňového fondu na opravu komunikace poničené povodní a zároveň se zavazuje spolufinancovat akci z rozpočtu obce v minimální výši 5% celkových nákladů.
- ZO jednohlasně rozhodlo využít nabídky TS Vlašim a objednat 3 kontejnery na
směsné plasty.
- ZO jednohlasně rozhodlo přijmout variantu B nabídky fa Pontex, s.r.o na statický
výpočet zatížitelnosti mostu v Kamberku přes řeku Blanici.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

