Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 23. listopadu 2015.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, F. Kříženecký
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení z 5. 10. a 9. 10. 2015
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2015 č. 7
3) Dílčí přezkoumání hospodaření obce - závěr
4) Rozpočtový výhled na léta 2016 - 2020
5) Inventura obecního majetku - jmenování inventurní komise
6) Rozpočet obce na rok 2016
7) Oprava kaple v Předbořicích - závěrečné vyhodnocení
8) Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2016
9) DSO BENE-BUS - informace z jednání
10) Projednání možností výstavby v obci
11) Přijetí daru od p. Jiřího Míky
12) Hospodaření v obecních lesích
13) Postup prací v obci
14) Ostatní obecní záležitosti

1) Byla provedena kontrola usnesení z 5.10. a 9.10.
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2015 č. 7 dle
předloženého návrhu.
3) ZO projednalo zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2015 a přijímá
toto nápravné opatření: ukládá správci rozpočtu, aby rozpočtová opatření vypracoval
předem v souladu se zák. č. 250/2000Sb.
4) ZO jednohlasně schválilo rozpočtový výhled na léta 2016 - 2020 dle předloženého
návrhu.
5) Starostka obce jmenovala inventurní komisi ve složení: předseda D. Šedivý,
členové ing A. Jenšíková, F. Kříženecký, J. Procházka, A. Zachařová. Komise po
proškolení provede fyzickou inventuru obecního majetku, dokladová inventura
proběhne po účetním ukončení roku.
6) ZO projednalo a připravilo schodkový položkový rozpočet obce na rok 2016.
Návrh bude zveřejněn na úrední i elektronické desce úradu a schválen na zasedání ZO
dne 28. 12. 2015.
7) ZO jednohlasně odsouhlasilo navýšení ceny opravy kapličky v Předbořicích
(výměna horní věžičky) o 52.272,- Kč.
8) Projednání, případně schválení rozpočtu DSO Blaník na rok 2016 se odsouvá na
příští zasedání ZO.

9) Příspěvek DSO BENEBUS zůstává stejný, 190,- Kč na občana a v příštím roce dle
ujištění zástupců BENEBUSU budou zachovány všechny stávající autobusové spoje.
10) ZO projednalo možnost výstavby rodinných domů v Kamberku a rozhodlo oslovit
nejprve vlastníky a uživatele vedlejších parcel.
11) ZO jednohlasně odsouhlasilo přijmout dar od p. Jiřího Míky. Jedná se o podíl
12/107 pozemků parc. č. 652/20 o celkové výměře 18 m2, parc. č. 4141 o celkové
výměře 763 m2 v katastrálním území Kamberk a dále akcie společnosti Podblanicko
Louňovice pod Blaníkem a.s. ve jmenovité hodnotě 15.000,- Kč.
12) Do konce listopadu bude ukončeno mazání proti okusu, oplocenky jsou opravené.
V lesích jsou jednotlivé stromy napadené kůrovcem. Lokality s kůrovcem, t.j. Táhlí,
Předbořská stráň a Březiny budou vytěženy. Přes zimní období obec plánuje prořezání
náletových dřevin okolo obecních cest a okolo hřbitova.
13) Dokončuje se oprava tarasu pod budovou OÚ a úprava zeleně v obci.
14) - ZO jednohlasně souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu komunikací v
Kamberku parc. č. 2722/7, 2723/2, 355/4, 369/2 a v Předbořicích, parc.č. 3394/2,
3066, 3070 a 3082/1.
na
- Vzhledem k špatnému zdravotnímu stavu památného stromu jírovce maďal
návsi v Hrajovicích vyzývá ZO Český svaz ochrany přírody ve Vlašimi k
urychlenému průzkumu tohoto stromu a rozhodnutí co s ním. Hrozí nebezpečí úrazu
pádem větví.
- ZO projednalo žádost p. Martina Jenšíka o zřízení věcného břemene na obecním
pozemku kvůli samostatnému příjezdu k nemovitosti č.p. 113.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš, František Kříženecký
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 23. listopadu 2015.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2015 č. 7 dle předložené
ho návrhu.
- ZO projednalo zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2015 a přijímá
toto nápravné opatření: ukládá správci rozpočtu, aby rozpočtová opatření vypracoval
předem v souladu se zák. č. 250/2000Sb.
- ZO jednohlasně schválilo rozpočtový výhled na léta 2016 - 2020 dle předloženého
návrhu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo navýšení ceny opravy kapličky v Předbořicích
(výměna horní věžičky) o 52.272,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo přijmout dar od p. Jiřího Míky. Jedná se o podíl
12/107 pozemků parc. č. 652/20 o celkové výměře 18 m2, parc. č. 4141 o celkové
výměře 763 m2 v katastrálním území Kamberk a dále akcie společnosti Podblanicko
Louňovice pod Blaníkem a.s. ve jmenovité hodnotě 15.000,- Kč.
- ZO jednohlasně souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu komunikací v
Kamberku parc. č. 2722/7, 2723/2, 355/4, 369/2 a v Předbořicích, parc.č. 3394/2,
3066, 3070 a 3082/1.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

