Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 30. 7. 2018.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký, J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Omluvena: I. Melicharová
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, J. Procházka
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení z 11. 6. 2018
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 5
3) Účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu hejtmana
4) Oprava povrchu a odvodnění MK v Kamberku, výběrové řízení (propustek č. 2 za řekou)
5) Hospodaření v obecních lesích
6) Ostatní obecní záležitosti

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2018 č. 5 dle předloženého
návrhu.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo přijmout dotaci ve výši 60.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a uzavřít na tuto dotaci smlouvu. Dotace
se týká oslav 140 let SDH Kamberk a 100. výročí založení ČR.
4) ZO jednohlasně rozhodlo odstoupit od přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
identifikační č. 117D815009061 (obnova povrchu a odvodnění místní komunikace Kamberk) z důvodu nedostatku finančních prostředků na dofinancování akce z prostředků
obce. Zároveň rozhodlo preventivně vyčistit koryto potoka před propustkem č. 2..
5) Lesní hospodář p. Šmíd dokončuje vyžínání v porostech, zbývá ošetřit ožinem cca 15 arů
mladých porostů. (Předbořská stráň a u Podhorníku)
6) - 13. 8. 2018 z důvodu rekonstrukce transformátoru nepůjde v Kamberku elektřina
a zároveň bude uzavřena Pošta.
- ZO vzalo na vědomí žádost p. J. M. o přidělení obecního bytu. Byt se po výměně oken
začne v srpnu opravovat.

- Obec získala v rámci soutěže "Vesnice roku 2018" diplom za netradiční formy volnočasových aktivit spojený s odměnou ve výši 35.000,- Kč. Tyto prostředky budou použity na zakoupení stanu a sedacích setů.
- Komunikace 125/II procházející Kamberkem se bude opravovat v horizontu dvou let.
V současné době se vypracovává projekt na opravu ve spolupráci s obcí.
V letošním roce by se měla realizovat výstavba místní komunikace od hřbitova k Březinám v rámci komplexní pozemkové úpravy.
- Lípa u rybníka v Předbořicích je prohnilá a hrozí pád. Starostka je pověřena přes ČSOP
Vlašim zajistit povolení ke kácení.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková

Ověřovatelé zápisu: František Kříženecký

Josef Procházka

Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Vyvěšeno: 2. 8. 2018
Sejmuto:

