Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 18. 9. 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 30. 7. 2018
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 6
3) Pronájem bytu č. 2 v budově č.p. 2 v Kamberku
4) Žádost o odprodej obecního pozemku parc. č. 108/1
5) Žádost o odprodej části obecního pozemku parc. č. 1461
6) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v budově č.p. 2
7) Plnění plánu rozvoje obce v roce 2018
8) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova
9) Ostatní obecní záležitosti

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2018 č. 6 dle předloženého
návrhu.
3) Po vyhlášení záměru pronajmout byt č. 2 v budově č.p. 2 v Kamberku obdržela obec čtyři
žádosti, které ZO projednalo a rozhodlo:
pan J. M. 6 hlasů ne, 1 se zdržel hlasování (Procházka)
pan J. H. 5 hlasů ano, 1 ne (Šedivý), 1 se zdržel hlasování (Procházka)
pan M. S. 6 hlasů ne, 1 se zdržel hlasování (Procházka)
paní J. P. 5 hlasů ne, 1 ano (Šedivý), 1 se zdržel hlasování (Procházka)
ZO tedy jednoznačně rozhodlo přidělit byt č. 2 v budově č.p. 2 panu J. H.
4) ZO projednalo žádost o odkup obecního pozemku parc. č. 108/1 a konstatovalo, že pozemek není ve výhradním vlastnictví obce, obec tuto situaci řeší a žádostí se bude zabývat
znovu po vyjasnění vlastnických práv.
5) Pan K. M. žádal obec o odkup obecního pozemku parc. č. 1461 o výměře cca 150 m2, který má dlouhodobě oplocen. ZO s odkupem jednohlasně souhlasí a vyslovuje i souhlas s dělením uvedeného pozemku s podmínkou, že p. K. M. na své náklady zajistí zaměření pozemku, jeho rozdělení a vypracování geometrického plánu.
6) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužení nájmu na byt č. 4 v budově č.p. 2 dosavadní nájemkyni pí J. Z. na dobu 1 roku tedy do 30. 8. 2019.

7) Také v letošním roce proběhlo mnoho akcí ke zvelebení naší obce:
Výměna oken v budově č.p. 2
Oslava 140 let SDH a 100. výročí založení republiky
Oprava cesty v Předbořicích
Vybudování přístřešku na pohřební vůz (cena ze soutěže Vesnice roku 2017)
Oprava svodu dešťových vod v Hrajovicích
Výměna vodovodních ventilů a prodloužení vodovodu k chatám
Vyčištění koryta potoka nad nemovitostí č.p. 84 kvůli záplavám (tady jsme bohužel
museli odmítnout dotaci na zbudování propustku kvůli vysokým nákladům od stavebních firem)
8) ZO jednohlasně schválilo přijetí dotace ve výši 136.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a pověřilo starostku obce Ing Alenu Jenšíkovou k uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci.
9) ZO pověřilo p. J. Procházku k objednání stanu a 8 ks zahradních pivních setů (stůl a lavice)
V celkové ceně 36.000,- Kč ( cena ze soutěže Vesnice roku 2018).
ZO pověřilo p. D. Šedivého k objednání nového elektrického kotle do bytu č. 2 v budově
č.p. 2 v ceně cca 20.000,- Kč. V bytě jsou dokončeny zednické opravy a vymalování v ceně 35.000,- Kč.
ZO upozorňuje občany na možnost samovýroby palivového dřeva v obecních lesích převážně v okolí Hrajovic. Je možno se přihlásit buď na OÚ nebo u lesního hospodáře.
Starostka na závěr svého funkčního období prohlásila:
Cítím jako morální odpovědnost poděkovat panu místostarostovi za profesionální přístup k plnění náročných úkolů, vyplývajících z jeho funkce. Děkuji i ostatním zastupitelům za poctivost a zodpovědnost, dochvilnost a často až obětavost při výkonu jejich funkcí.
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:

