Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 11. 6. 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 ze dne 23. 5. 2018
2) výměna pozemků mezi obcí a soukromým majitelem
3) úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 4
4) oslavy výročí 140 let od založení SDH Kamberk a 100. výročí
vzniku Československé republiky
5) oprava povrchu a odvodnění (propustek) místní komunikace za řekou
6) hospodaření v obecních lesích
7) schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
8) oprava komunikace za Předbořicemi
9) Kraj blanických rytířů, z.s., členství obce, stanovy
10) závěrečný účet mikroregionu Blaník za rok 2017
11) ostatní obecní záležitosti

2) ZO poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel hlasování (D. Šedivý) odsouhlasilo vyměnit obecní
pozemky parc. č. 3993 o výměře 3101 m2 orná půda a parc. č. 685 o výměře 629 m2 trvalý travní porost (celkem 3730 m2) za pozemek soukromého majitele z Kamberka parc. č.
4389 o výměře 4347 m2 orná půda.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2018 č. 4 dle předloženého
návrhu.
4) ZO projednalo přípravu oslavy 140 let od založení SDH Kamberk a 100. výročí vzniku
Československé republiky a jednohlasně rozhodlo poskytnout příspěvek SDH Kamberk
ve výši 10.000,- Kč. Oslavy proběhnou 7. 7. 2018.
5) Obec dostala příslib dotace na opravu povrchu a odvodnění místní komunikace za řekou
(2. propustek), zadala vypracování projektu a poté vybídne zájemce k podání nabídek.
6) ZO konstatovalo, že práce v lese (vyžínání) probíhá pomalu a rozhodlo požádat lesního
hospodáře o výpomoc.

7) ZO projednalo zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2017 a přijalo systémové opatření k nápravě nedostatku, obec bude dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a provede včas rozpočtové opatření.
ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2017 s výhradou.
8) Proběhlo výběrové řízení na opravu komunikace za Předbořicemi, které vyhrála firma
Jan Borek z Louňovic. Vysoutěžená cena opravy činí 286.464,- Kč, obec získá dotaci
ve výši 136.000,- Kč. Výběrového řízení se zúčastnily 4 firmy.
9) ZO jednohlasně odsouhlasilo, aby se obec Kamberk stala členem organizace "Kraj blanických rytířů, zapsaný spolek" a pověřuje starostu zastupováním obce v tomto spolku.
Jako náhradníka stanovuje místostarostu.
10) ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet mikroregionu Blaník za rok 2017.
11) - ZO projednalo žádost p. K. M. o udělení souhlasu s vedením kanalizace z domovní
ČOV do Vlašimské Blanice přes obecní pozemek parc. č. 1461 v kat. ú. Kamberk.
- K záměru vybudovat zastávku autobusů u Dolejšího mlýna přišlo negativní stanovisko
Policie ČR (trvají na vybudování zastávky mimo komunikaci s náklady cca 3 mil. Kč.
Obec bude nadále jednat.
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:

