Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 28. 12. 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 23. 11. 2015
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2015 č. 8
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2016
4) Převedení nákladů na mzdy za prosinec 2015 do nákladů rozpočtu obce na
rok 2016
5) Inventarizace obecního majetku
6) Partnerská smlouva s geoparkem Kraj blanických rytířů
7) Souhlas se sídlem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů Kamberk v č.p. 71
8) Ostatní obecní záležitosti
1) byla provedena kontrola usnesení z 23.11.2015
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2015 č. 8 dle
předloženého návrhu.
3) ZO zveřejnilo na úrední i elektronické desce návrh položkového schodkového
rozpočtu obce na rok 2016. K návrhu nebyly vzneseny připomínky. Rozpočet je
schodkový a schodek ve výši 1.712.200,- Kč bude financován z přebytku minulých
let. ZO předložený návrh jednohlasně odsouhlasilo.
4) ZO jednohlasně rozhodlo převést náklady na mzdy za prosinec 2015 do nákladů
rozpočtu obce v roce 2016.
5) Členové inventurní komise provedli fyzickou kontrolu majetku obce, dokladová
inventura bude provedena po úcetní uzávěrce roku 2015. Inventurou nebyly zjištěny
inventurní rozdíly a její závěry ZO jednohlasně odsouhlasilo.
6) ZO poměrem hlasů 5 pro 2 proti (P. Drahoš a F. Kříženecký) rozhodlo uzavřít
"Partnerskou smlouvu s geoparkem Kraj blanických rytířů". Na základě této smlouvy
bude možná větší propagace místních podnikatelů a zachová se akce "Putování za
zlatem", pochod s rýžováním zlatinek.
7) ZO jednohlasně vydalo souhlas se sídlem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
- Sbor dobrovolných hasičů Kamberk na adrese Kamberk č.p. 71.
Na závěr starostka poděkovala všem zastupitelům za úcinnou pomoc při řešení
problémů v obci, zajišťování plánovaných akcí i zabezpečení bezproblémového chodu
obce.
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 28. 12. 2015.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2015 č. 8 dle
předloženého návrhu.
- ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce návrh položkového schodkového
rozpočtu obce na rok 2016. K návrhu nebyly vzneseny připomínky. Rozpočet je
schodkový a schodek ve výši 1.712.200,- Kč bude financován z přebytku minulých
let. ZO předložený návrh jednohlasně odsouhlasilo.
- ZO jednohlasně rozhodlo převést náklady na mzdy za prosinec 2015 do nákladů
rozpočtu obce v roce 2016.
- Členové inventurní komise provedli fyzickou kontrolu majetku obce, dokladová
inventura bude provedena po úcetní uzávěrce roku 2015. Inventurou nebyly zjištěny
inventurní rozdíly a její závěry ZO jednohlasně odsouhlasilo.
- ZO poměrem hlasů 5 pro 2 proti (P. Drahoš a F. Kříženecký) rozhodlo uzavřít
"Partnerskou smlouvu s geoparkem Kraj blanických rytířů". Na základě této smlouvy
bude možná větší propagace místních podnikatelů a zachová se akce "Putování
za zlatem", pochod s rýžováním zlatinek.
- ZO jednohlasně vydalo souhlas se sídlem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Kamberk na adrese Kamberk č.p. 71.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

