Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 25. 7. 2016.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký, J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Omluvena: I. Melicharová
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení z 16. 6. 2016
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2016 č. 4
3) Výsledky výběrového řízení na dodavatele zakázky "Oprava MOK
Kamberk a Předbořice" a "Obnova komunikace Hrajovice".
4) Výpověď nájmu z pohostinství Kamberk ze strany nájemce pana
Martina Říhy.
5) Postup prací v obecních lesích
6) Postup prací v obci
7) Schválení žádosti o dotaci "Obnova komunikace Hrajovice" a "Vybavení SDH Kamberk".
8) Ostatní obecní záležitosti

2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2016 č. 4 dle předloženého návrhu.
3) Zo se seznámilo s výsledky výběrových řízení na dodavatele zakázek "Oprava MOK Kamberk a Předbořice" a "Obnova komunikace Hrajovice". Obě zakázky vyhrála na základě
nejnižší nabídnuté ceny firma SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice. Obě stavby bude dozorovat p. David Šedivý. Celková cena obou zakázek je 1.793.169,51 Kč.
Finanční spoluúčast obce je 896.584,76 Kč. Oproti původnímu rozpočtu obec ušetřila
734.986,24 Kč. Opravy firma provede v srpnu, termín dokončení je září 2016.
4) Obec obdržela výpověď z nájmu Pohostinství Kamberk od p. Martina Říhy, která uplyne
30. 9. 2016 a proto vypisuje výběrové řízení na nájem zmíněných prostor včetně bytu
2 + 1 v objektu. Výběrové řízení proběhne 15. 8. 2016.
ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr pronájmu budovy pohostinství, Kamberk 114.
5) V obecních lesích je dokončeno vyžínámí. Obec prodala dřevo za 260.548,70 bez DPH.
6) Obec byla uklizena před poutí, bylo zbudováno nové stanoviště na kontejnery na tříděný
odpad, ořezány suché větve na lípách v Kamberku a Předbořicích a ošetřen památný strom
v Hrajovicích. Probíhá úprava zeleně okolo místních komunikací kde proběhne oprava.
7) ZO Kamberk jednohlasně schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a pověřuje starostku k uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace na akci "Obnova komunikace Hrajovice".

ZO Kamberk jednohlasně schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a pověřuje starostku k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Vybavení SDH Kamberk".
8) - ZO jednohlasně souhlasí s tím, aby si p. Trešl, Předbořice 11 nechal na své náklady vyasfaltovat příjezdovou cestu, která se nachází na obecním pozemku.
- ZO bere na vědomí žádost majitelů chat u rybníka Kamberk směrem na Šebířov o odkoupení oplocených pozemků kolem chat. Další jednání proběhne po předložení konkrétních
návrhů.
- ZO jednohlasně souhlasí s tím, aby ing Milan Dvořák na své náklady vyčistil prostřední
z rybníčků proti váze.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: František Kříženecký
David Šedivý

Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Vyvěšeno.
Sejmuto:

