Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 3. 7. 2017.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, J. Procházka
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) kontrola usnesení z 22. 5. 2017
2) úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 4
3) hospodaření v obecních lesích
4) projednání Zpracování projektové studie proveditelnosti opravy
propustku č. 2 firmou HMR service s.r.o.
5) oprava díla - vodovod a kanalizace od bytovek směrem k silnici 125/II
6) odvodnění volejbalového hřiště pod hospodou
7) oprava propustku č. 1 - výsledek výběrového řízení na dodavatele
8) ostatní obecní záležitosti

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2017 č. 4 dle předloženého
návrhu.
3) V současné době probíhá v obecních lesích ožin v pasekách a obec prodala 80 m3 dřeva
do Lukavce, ještě je přejatých 27 m3, které čekají na odvoz. ZO jednohlasně rozhodlo
vytěžit dřevo v tzv. naléhavé těžbě v Horách, stromy zahnívají od pařezu, přestárlý porost.
4) ZO jednohlasně rozhodlo prozatím nezadávat "Zpracování projektové studie proveditelnosti opravy propustku č. 2" firmě HMR service s.r.o.. Zároveň jednohlasně rozhodlo podat na podzim znovu žádost o dotaci na opravu propustku č. 2 ve spolupráci s manažerkou Svazku obcí Blaník Eliškou Švejdovou.
5) V květnu a červnu 2017 proběhla oprava vodovodu a svodu odpadních vod od bytovek
k silnici 125/II, zbývá vybudovat zde veřejné osvětlení a rozhlas.
6) ZO v součinnosti se Sokolem Kamberk a SDH Kamberk provede místní šetření a poté
rozhodne jakým způsobem odvodní volejbalové hřiště pod hospodou.

7) Obec v souvislosti s opravou propustku č. 1 oslovila 5 firem, dvě se z kapacitních důvodů
k soutěži nepřihlásily, jedna dodala neúplný návrh a byla proto ze soutěže vyloučena,
v soutěži zůstaly firmy BES Benešov a Swietelsky stavební Tábor. Kritériem byla nejnižší
cena a proto vyhrála firma BES Benešov, která opravu provede za 828.912,- Kč.
ZO pověřilo starostku obce k podepsání smlouvy o dílo.
8) - ZO jednohlasně rozhodlo v příštím roce vyvložkovat komín v pohostinství a instalovat
v bytě v poschodí 3 radiátory. Náklady zahrne do rozpočtu obce na rok 2018.
- ZO jednohlasně rozhodlo přes léto zkrátit svoz směsných plastů(žlutý kontejner) v Kamberku 1 x týdně a v Hrajovicích 1 x za 14 dní.
- V soutěži "Vesnice roku 2017" získala naše obec "Diplom za spolupráci se zemědělskými subjekty" a "Koláčovou cenu". Slavnostního vyhlášení v Kutné Hoře se zúčastnila
starostka ing A. Jenšíková i místostarosta J. Procházka.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková

Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš

Josef Procházka

Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Vyvěšeno:
Sejmuto:

