Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 7. 12. 2017.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, I. Melicharová, J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Omluven: F. Kříženecký
Ověřovatelé zápisu: J. Procházka, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení ze dne 23. 10. 2017
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2017 č. 7
3) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2018
4) Odměny funkcionářům obce v roce 2018
5) Projednání dopravní situace v obci
6) Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č. 2 v budově č.p. 2 panu
Josefu Zachařovi
7) Zhodnocení činnosti směřující ke zvelebení obce v roce 2017
8) Plán rozvoje obce v roce 2018
9) Hospodaření v obecních lesích
10) Inventura obecního majetku
11) Ostatní obecní záležitosti

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2017 č. 7 dle předloženého
návrhu.
3) ZO projednalo a připravilo schodkový položkový rozpočet obce na rok 2018. Návrh
bude zveřejněn na úřední i elektronické desce úřadu a schválen na zasedání ZO dne
27. 12. 2017.
4) Na základě novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev,
s platností od 1. ledna 2018 rozhodlo ZO takto:
starosta obce
18.000,- Kč
poměrem hlasů 5 pro 1 se zdržel hlasování (Jenšíková)
místostarosta
10.000,- Kč
poměrem hlasů 5 pro 1 se zdržel hlasování (Procházka)
předseda výboru
1.000,- Kč
schváleno jednohlasně
Poměrem hlasů 5 pro 1 se zdržel hlasování (Zachařová) rozhodlo ZO poskytnout členu ZO,
Který řídí 2 výbory dvojnásobný plat.
ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout při odchodu z funkce odstupné ve výši 1 + 3 platy.
5) Při jednání s odborem dopravy KSÚS se začalo opět mluvit o obchvatu obce, vedeném
po pozemcích nad hřbitovem. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví. ZO by tuto změnu
v dopravním zatížení obce přivítalo.

6) ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 2 v budově č.p. 2 dosavadnímu nájemci p. Josefu Zachařovi o rok, tedy do 28. 2. 2019.
7) Obec dokončila opravu propustku č. 1 s dotací od Středočeského kraje a poslední letošní
větší akcí byla oprava odvádění dešťových vod od budovy OÚ.
8) V příštím roce obec plánuje následující akce:
Rozvod pitné vody k chatám směrem na Hrajovice
Výměna vodovodních uzávěrů za řekou
Zatrubnění stoky v Hrajovicích
Zpevnění cesty od domku p. M. Zachaře k novostavbě p. J. Kosáka
Opravu místní komunikace za řekou včetně propustku č. 2
Oprava fasády a dveří kapličky v Předbořicích
Oprava přístřešku za kostelem - s dotací získanou v soutěži Vesnice roku 2017
Oprava části komunikace Rejkovice - Hrajovice v majetku obce
Zvednutí lávky přes Blanici
Vyčistit koryto Blanice
Vyměnit střešní krytinu na stodole (pouze s dotací)
Oprava cesty od hřbitova do Březin - financuje MZ v rámci pozemkové úpravy
Zároveň ZO oslovuje občany s žádostí o návrhy - co s prázdnou budovou naší prodejny.
9) V obecních lesích probíhá vyžínání, mazání a likvidace kůrovcem napadených stromů.
10) Starostka obce jmenovala inventurní komisi ve složení předseda D. Šedivý, členové
Ing A. Jenšíková, F. Kříženecký, J. Procházka, A. Zachařová.
11) ZO projednalo a jednohlasně schválilo žádost Tělocvičné jednoty Sokol Kamberk o finanční příspěvek na výměnu topení v sokolovně a zároveň pověřilo starostku k vypracování veřejnoprávní smlouvy. Obec přispěje částkou 30.000,- Kč.
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
Vyvěšeno:
Sejmuto:

