Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 30. 1. 2017.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, I. Melicharová,
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení z 27. 12. 2016
2) Prodej obecních pozemků parc. Č. 2720/7 o výměře 33 m2 a parc.č.
2720/3 o výměře 100 m2 v k. ú. Kamberk za cenu 40,- Kč za m2.
3) Projednání návrhu finančního příspěvku MAS Blaník
4) Žádost Římskokatolické farnosti Louňovice pod Blaníkem o finanční
příspěvek na opravu kostela.
5) Projednání neodkladných výdajů z obecního rozpočtu na provoz obecního majetku.
6) Nákup pozemků parc. Č. 107 a 108/1 v k. ú. Kamberk
7) Úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 1
8) Schválení účetní závěrky za rok 2016
9) Ostatní

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodej pozemků v k. ú. Kamberk parc.č. 2720/7 o výměře
33 m2 a parc.č. 2720/3 o výměře 100 m2 za cenu 40,- Kč/m2 panu Liborovi Zemanovi,
Kamberk 66.
3) ZO projednalo a poměrem hlasů 6 pro 1 se zdržel hlasování (Kříženecký) odsouhlasilo
příspěvek MAS Blaník v částce 100,- Kč řádný a 100,- Kč mimořádný příspěvek.
4) ZO projednalo a odsouhlasilo poměrem hlasů 6 pro 1 se zdržel hlasování (Šedivý) finanční příspěvek na opravu kostela ve výši 30.000,- Kč.
5) ZO rozhodlo vyměnit tepelný kotel v pohostinství a opravit elektroinstalaci ve vodárně
v Hrajovicích.
6) Obec se zúčastnila a vyhrála elektronickou dražbu pozemků parc.č. 107 o rozloze 993,5
m2 a parc.č. 108/1 o rozloze 861 m2 v k.ú. Kamberk za 155.000,- Kč.
7) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2017 č. 1 dle předloženého
návrhu.

8) ZO projednalo závěrečnou inventurní zprávu za rok 2016 a po projednání schválilo
účetní závěrku obce za rok 2016.
9) - Obec shání od 1. 3. 2017 nového nájemce obchodu v Kamberku.
- ZO jednohlasně rozhodlo podat žádost na MěÚ Vlašim o zřízení zastávky autobusu
na znamení u dolejšího mlýna.
- ZO projednalo žádost p. Řezníčka a p. Burdy o připojení jejich nemovitostí na obecní
vodovod. ZO s připojením souhlasí, ale náklady na připojení zaplatí žadatelé.
- ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout SRPŠ Načeradec příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
- Obec zajistila nový kontejner na sběr použitých rostlinných olejů z domácností. Ten se
do kontejneru tmavé barvy hází v dobře uzavřených PET lahvích.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková

Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš

Ilona Melicharová

Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Vyvěšeno:
Sejmuto:

