Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 27. 3. 2017.
Přítomni: ing A. Jenšíková, J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Omluveni: P. Drahoš, F. Kříženecký, I. Melicharová
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení ze dne 17. 2. 2017
2) Postup vyřizování žádosti p. Nárovcové o zřízení autobusové zastávky
na znamení
3) Projednání stížnosti p. Lizcové na poškozování její nemovitosti vlivem
zatékání směrem od silnice
4) Žádost ZŠ a MŠ o dotaci
5) Žádost Českého svazu včelařů o dotaci
6) Plán investičních prací v nejbližším období
7) Účast obce v soutěži "Vesnice roku 2017"
8) Plánovací smlouva k novostavbě
9) Domovní čistírny odpadních vod
10) Úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 2
11) Ostatní obecní záležitosti

2) Obec svolala místní šetření za přítomnosti dopravce, SÚS, dopravní policie a odboru dopravy MěÚ Vlašim, na kterém se přítomné strany dohodly, že obec zadá vypracování
jednoduchého projektu, který po schválení policie a SÚS a po vydání rozhodnutí MÚ Vlašim bude realizován.
3) Při místním šetření SÚS slíbila zadat vypracování projektu na řešení umístění svodidel
tak, aby nedocházelo k podmáčení domu č.p. 78..
4) ZO jednohlasně odsouhlasilo poskytnout ZŠ a MŠ Louňovice dotaci ve výši 3.000,- Kč.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo poskytnout Českému svazu včelařů v Louňovicích dotaci
Ve výši 2.000,- Kč.
6) ZO v nejbližším období plánuje tyto akce:
Oprava kapličky na místním hřbitově
Rozšířit příjezdovou komunikaci k vodárně v Kamberku
Provést zednické práce na vodárně v Hrajovicích
Dokončit svod dešťové vody od budovy OÚ

7) ZO jednohlasně odsouhlasilo účast obce v letošní soutěži "Vesnice roku 2017".
8) ZO jednohlasně odsouhlasilo Plánovací smlouvu k novostavbě rodinného domu t.j. do srpna 2019 vybudovat zpevněnou komunikaci od domu č.p. 127 ke komunikaci
č. 125/II.
9) ZO jednohlasně rozhodlo nepodat žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí - Domovní čistírny odpadních vod.
10) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2017 č. 2 dle předloženého
návrhu.
11) - ZO jednohlasně rozhodlo ukončit pracovní poměr s ing Milanem Dvořákem dohodou
ke dni 30. 4. 2017. Do té doby bude dokončeno jarní sázení a oprava oplocenek.
- ZO jednohlasně rozhodlo požádat o dotaci z fondu Nadace partnerství - Výsadba stromů.
- ZO jednohlasně rozhodlo neposkytnout dotaci pro Linku bezpečí.
- Obec spolu s dalšími 3 obcemi žádá CHKO Blaník o výjimku ze zimní údržby v CHKO
Blaník (hodnotná údržba s použitím soli).
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková

Ověřovatelé zápisu: David Šedivý

Anežka Zachařová

Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Vyvěšeno:
Sejmuto:

