Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 16. 4. 2018.
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. 2. 2018
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 2
3) Žádost o finanční příspěvek pro Český svaz včelařů v Louňovicích
4) Záměr prodeje pozemku parc.č. 1475 o výměře 35 m2 v k.ú. Kamberk
5) Dohoda o společném školském obvodu mezi městem Vlašim a obcí
Kamberk
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Profesionální vytvoření internetových stránek obce
8) Oslavy 140. výročí založení SDH Kamberk a 100. výročí vzniku
republiky
9) Záměr výměny oken v budově č.p. 2
10) Nejbližší akce směřující k rozvoji obce: čištění koryta řeky Blanice,
oprava přístupových cest, vodovod do chat, autobusová zastávka
11) Ostatní obecní záležitosti

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2018 č. 2 dle předloženého návrhu.
3) ZO projednalo žádost Českého svazu včelařů v Louňovicích o finanční příspěvek a jednohlasně
rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
4) ZO jednohlasně rozhodlo zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku parc.č. 1475 o výměře
35 m2 v k. ú. Kamberk.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo uzavřít "Dohodu o společném školském obvodu mezi městem
Vlašim a obcí Kamberk".
6) ZO jednohlasně rozhodlo přijmout na práce v lese na DPČ p. Jiřího Mareše a zároveň rozhodlo
zkrátit pracovní dobu p. Karla Rusa na 32 hodin týdně.
7) ZO projednalo nabídku Galileo Corporation na vytvoření profesionálních webových stránek
a rozhodlo udělat průzkum trhu na tyto služby.
8) ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost na KÚSK o dotaci na oslavu 140. výročí založení
SDH Kamberk a 100. výročí vzniku republiky ve výši 120.000,- Kč.
9) ZO jednohlasně schválilo výměnu oken na budově č.p. 2 dle cenové nabídky firmy OKNOTHERM
č. NA 180900308 ve výši 178.716,- Kč.

10) Čištění koryta řeky Blanice je v jednání MÚ Vlašim - odbor vodního hospodářství a Povodí
Vltavy.Obec postupně provádí opravu místních komunikací. V nejbližších dnech provedeme
rekonstrukci vodovodu do chat na Hrajovice a čekáme na vyjádření dopravního inspektorátu
k autobusové zastávce u Dolního mlýna.
11) - ZO jednohlasně schválilo "Směrnici č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu".
- ZO jednohlasně rozhodlo podat žádost o dotaci z KÚSK - Program obnovy venkova na obnovu
komunikace v Předbořicích a pověřilo starostku obce k provedení výběrového řízení.
- ZO projednalo návrh ČSOP a rozhodlo, že obec nesouhlasí s výměnou pozemku s výskytem
kuřičky Smékalovy za jiný, proti stavbě ptačí pozorovatelny nemá obec námitky, pozemky
nejsou obecní.
- ZO jednohlasně rozhodlo navýšit odměnu za vysoce kvalifikovanou práci až na 300,- Kč
za hodinu.
- ZO dává na vědomí občanům:
Velkoobjemový kontejner
Železný šrot
Den matek
Cesta za zlatem
Zájezd Lednicko-Valtický areál

24. 5. odpoledne Hrajovice, Předbořice
25. 5. ráno Kamberk
18. 5. - 27. 5.
5. 5. Spojené s besedou se Zuzanou Koubkovou
(spisovatelka román "Záhada zlatodolu")
26. 5.
9. 6.

- Pan Kubálek vznesl ústní dotaz zda obec prodá obecní pozemek, který má on zaplocený.
ZO rozhodlo, že zmíněný pozemek neprodá, protože obec potřebuje přístup k vodě.
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:

