Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 27. 2. 2018.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka,
D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: D. Šedivý, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení z 27. 12. 2018
2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu provést stavbu č. IE-12-6008464/2
3) Schválení účetní závěrky 2017
4) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 1
5) Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 2 z důvodu přemístění
nájemce do léčebny pro dlouhodobě nemocné
6) Řešení majetkoprávního vypořádání s UOŽP, 2 z Praha 5
7) Řešení přístupu k dolnímu jezu na obecním pozemku č.parc. 3/1
8) Žádost o finanční příspěvek pro SRP při ZŠ a MŠ Načeradec
9) Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
10) Ostatní obecní záležitosti

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6008464/2."
3) ZO projednalo závěrečnou inventurní zprávu za rok 2017 a po projednání schválilo účetní
závěrku obce za rok 2017 jednohlasně.
4) ZO projednalo a jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2018 č. 1 dle předloženého návrhu.
5) ZO ukončilo nájemní smlouvu na byt č. 2 v č.p. 2 z důvodu umístění nájemce do léčebny
pro dlouhodobě nemocné.
6) ZO projednalo žádost UOŽP 2, Praha 5 o výměnu obecního pozemku za stavbu lagun.
Stavba lagun není zapsána v KN, stejně jako stavba chaty u Kalače. Obě stavby stojí
na obecním pozemku.
7) Situace kolem spodního jezu.
Pro obec je důležité zajištění přístupu k jezu pro hasiče (případný odběr vody z řeky při
požáru), Správce povodí (aby byla možná oprava jezu), rybáře (výkon rybářského práva
i občany (prostý přístup k řece a jezu). Pan Kubálek v současnosti brání plotem přístupu

k jezu přes obecní pozemek parc. č. 3/1 a tento pozemek neoprávněně užívá. Obec ho dopisem vyzvala k odstranění plotu, pan Kubálek ve stanoveném termínu přístup neumožnil
a plot neodstranil. Při osobním jednání došlo k rekapitulaci situace, pan Kubálek konstatoval, že vyřešení situace s obcí z jeho strany není možné. Obec i nadále požaduje zpřístupnění svého vlastního pozemku parc. č. 3/1 v k.ú. Kamberk a požadavek na odstranění
plotu bránícího přístupu na něj předá Stavebnímu odboru Městského úřadu ve Vlašimi.
Pan Kubálek předložil dokumenty Stavební povolení ze dne 29. 7. 1981 vydané Radou
Místního národního výboru Zlaté Hory a Rozhodnutí o přípustnosti stavby ze dne
3. 7. 1976 vydaný Místním národním výborem Zlaté Hory, které dle jeho názoru, prokazují oprávněnost staveb umístěných na obecním pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Kamberk
a zmíněných v Zápisu z jednání zastupitelstva obce Kamberk ze dne 21. 8. 2017. Obec
není oprávněna dokumenty posoudit, předá je k posouzení Městskému úřadu Vlašim.
8,9) ZO projednalo a jednohlasně schválilo příspěvek SRP při ZŠ a MŠ Načeradec ve výši
1.000,- Kč a ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem ve výši 6.000,- Kč.
10) - ZO jednohlasně rozhodlo přihlásit obec do soutěže "Vesnice roku 2018" a pověřilo starostku k vypracování přihlášky.
- ZO opět projednalo žádost p. Řezníčka o zavedení vodovodu, situace v této oblasti je
značně komplikovaná a obec ji bude řešit se správcem obecního vodovodu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo nákup pozemku parc. č. 2748/26 o výměře 233 m2 za cenu
40,- Kč/m2.
- Žádost pí Nárovcové o úpravu cesty navazující na brod byla projednána a rozhodnuto,
že postup vyřízení žádosti bude rozhodnut při místním šetření.
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:

