Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 29. 11. 2018.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková, J. Kosák, P. Kovářík, L. Nárovcová, D. Šedivý,
L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: E. Heřmánková, J. Kosák
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení z 1. 11. 2018
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 č. 7
3) Návrh rozpočtu obce na rok 2019
4) Inventura obecního majetku
5) Hospodaření v obecních lesích
6) Žádost o dotaci z fondu hejtmanky Středočeského kraje na akci "Cesta
za zlatem"
7) Ostatní obecní záležitosti

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce na rok 2018 č. 7 dle předloženého návrhu.
3) ZO po projednání připravilo schodkový položkový rozpočet obce na rok 2019. Financování schodku je zajištěno přebytkem z minulého období. Občané mohou k rozpočtu vznést
námitky buď písemně na OÚ nebo ústně na schvalujícím zasedání dne 27. 12. 2018.
4) Starostka jmenovala inventurní komisi ve složení předseda D. Šedivý, členové E. Heřmánková, Ing A. Jenšíková, J. Kosák, P. Kovářík, L. Nárovcová, L. Zeman.
5) Lesní hospodář p. Z. Šmíd vyzývá všechny vlastníky lesů v katastru obce Kamberk, aby
prohlédli své lesní pozemky a zlikvidovali napadené dřevo kůrovcem do března 2019.
6) ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost na KÚSK o dotaci na akci "Cesta za zlatem",
která se bude konat v sobotu 18. 5. 2019 na farmě "Dolejší mlýn".
7) - ZO jednohlasně schvaluje realizaci komunikací p.č. 4493 a p.č. 3992 v katastrálním
území Kamberk v rámci pozemkové úpravy.
- ZO souhlasí se zahájením realizace územního plánu obce Kamberk.

- ZO jednohlasně odsouhlasilo nákup pozemků parc.č. 652/20 o výměře 18 m2 ostatní
plocha a parc. č.4141 o výměře 763 m2 orná půda zapsaných na LV č. 111 za úhrnnou
kupní cenu 2.000,- Kč.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková

Ověřovatelé zápisu: Eliška Heřmánková

Jakub Kosák

Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 30. 11. 2018
Sejmuto:

