Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 5. 10. 2015.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: J. Procházka, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení z 3. 8. 2015
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2015 č. 6
3) Prodloužení nájemní smlouvy
4) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na opravu propustku
5) Odkup parcely st 9/1 v k. ú. Kamberk včetně stodoly
6) Postup realizace plánovaných akcí v obci
7) Hospodaření v obecních lesích
8) Ostatní obecní záležitosti

1) Byla provedena kontrola usnesení z 3.8.2015
2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2015 č. 6 dle předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit o rok tedy do 30. 11. 2016 nájemní smlouvu
na obchod dosavadní nájemkyni pí Veronice Švábové za stejných podmínek.
4) Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského
kraje (Středočeského Povodňového fondu) na rok 2015 a zavazuje se ke spolufinancování akce v minimální výši 5% celkových nákladů na opravu propustku
v délce 15 m pod místní komunikací za řekou parc. č. 2744/2 v k. ú. Kamberk.
Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí (Operační program životní prostředí / 1.3 Protipovodňová ochrana intravilánu) a zavazuje se ke spolufinancování akce na opravu propustků pod
místní komunikací za řekou parc. č. 2744/2 v k. ú. Kamberk.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo odkoupit parcelu st 9/1 v k. ú. Kamberk včetně stodoly a pozemky parc. č. 3950, 3951, 3969,4333, 4368, 4659, PZE 461, PZE 679
v k. ú. Kamberk za celkovou dohodnutou cenu 310.000,- Kč.
6) Byla dokončena oprava místní komunikace na Hrnčíře za 2.540.336,11 Kč (dotace
2.286.302,- Kč, obec 254.034,11), obec dále financovala dosypání okrajů a úpravu
příkopů za 113.752,- Kč.
Byla opravena kaplička v Předbořicích za 393.602,- Kč, dotace 120.000,- Kč
Nyní se upravuje zeleň okolo autobusové zastávky a opravuje taras mezi obecním
pozemkem a parcelou p. Bernarda, který byl v havarijním stavu.
7) V obecních lesích se likvidují stromy napadené kůrovcem, pokračuje vyžínání, budou se opravovat oplocenky a začne mazání proti okusu zvěří.

8) - ZO jednohlasně odsouhlasilo navýšit pokladní limit na 80.000,- Kč.
- ZO projednalo žádost p. Januše na poražení tújí okolo hřbitova a jednohlasně
rozhodlo vzrostlou zeleň okolo hřbitova zachovat a nekácet. Stromy chrání prostor pohřebiště před úcinky větrů.
- ZO rozhodlo uspořádat dne 24. 10. 2015 "Den seniorů".
- ZO pověřilo starostku obce,aby upozornila majitele nemovitosti č.p. 75 ing Otradovce na neutěšený stav nemovitosti a prorůstání zeleně do okolních parcel.
- ZO projednalo žádosti SDH Kamberk a Sokol Kamberk a jednohlasně odsouhlasilo příspěvek těmto spolkům ve výši:
SDH Kamberk
22.000,- Kč
oprava výpustě rybníka Podhorník
Sokol Kamberk
23.000,- Kč
oprava kabin u fotbalového hřiště

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Josef Procházka, Anežka Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 5. 10. 2015.
- ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2015 č. 6 dle předloženéného
návrhu.
- ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit o rok tedy do 30. 11. 2016 nájemní smlouvu
na obchod dosavadní nájemkyni pí Veronice Švábové za stejných podmínek.
- Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského
kraje (Středočeského Povodňového fondu) na rok 2015 a zavazuje se ke spolufinancování akce v minimální výši 5% celkových nákladů na opravu propustku
v délce 15 m pod místní komunikací za řekou parc. č. 2744/2 v k. ú. Kamberk.
- Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí (Operační program životní prostředí / 1.3 Protipovodňová ochrana intravilánu) a zavazuje se ke spolufinancování akce na opravu propustků pod
místní komunikací za řekou parc. č. 2744/2 v k. ú. Kamberk.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo odkoupit parcelu st 9/1 v k. ú. Kamberk včetně stodoly a pozemky parc. č. 3950, 3951, 3969,4333, 4368, 4659, PZE 461, PZE 679
v k. ú. Kamberk za celkovou dohodnutou cenu 310.000,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo navýšit pokladní limit na 80.000,- Kč.

- ZO projednalo žádost p. Januše na poražení tújí okolo hřbitova a jednohlasně rozhodlo vzrostlou zeleň okolo hřbitova zachovat a nekácet. Stromy chrání prostor pohřebiště před úcinky větrů.
- ZO projednalo žádosti SDH Kamberk a Sokol Kamberk a jednohlasně odsouhlasilo příspěvek těmto spolkům ve výši:
SDH Kamberk
22.000,- Kč
oprava výpustě rybníka Podhorník
Sokol Kamberk
23.000,- Kč
oprava kabin u fotbalového hřiště

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

