Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 5. 4. 2019.

Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková, Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing. L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: L. Nárovcová, Ing. L. Zeman
Zapisovatelka: V. Sirotková

Program:

1) Kontrola usnesení z 25. 3. 2019
2) Pronájem budovy bývalé prodejny č.p. 101
3) Pronájem pozemku parc. č. 631 v k. ú. Kamberk
4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v budově č.p. 2 v Kamberku
5) Provoz pobočky pošty v Kamberku Poštou PARTNER
6) Ostatní obecní záležitosti

2) ZO dostalo jedinou žádost o přidělení pronájmu budovy bývalé prodejny č.p. 101 v Kamberku a jednohlasně rozhodlo pronajmout tuto budovu pí. K. J. z Karhule za dohodnutých
podmínek, které jsou obsahem smlouvy o pronájmu.
3) ZO dostalo jedinou žádost o pronájem obecního pozemku parc.č. 631 v k.ú. Kamberk ve
výměře 2.500 m2 a jednohlasně rozhodlo pronajmout tento pozemek p. J. K. ze Šebířova
za roční poplatek 1.200,- Kč.
4) ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit nájemní smlouvu na byt č.3 v budově č.p. 2 v Kamberku dosavadní nájemkyni pí. M. V. za stejných podmínek do 30. 4. 2020.
5) ZO jednohlasně rozhodlo, že obec nemá zájem ani možnost provozovat pobočku Pošta
PARTNER a trvá na zachování pobočky České pošty s.p. tak, jak funguje doposud.
6) - ZO projednalo žádost p. K. S. z Kamberka o odkup obecního pozemku, který přiléhá
ke stav. parc.č. 83 a je dlouhodobě připojen k této parcele. Po geodetickém zaměření
vydá obec záměr prodeje.
- ZO jednohlasně rozhodlo opravit lesní cesty srovnáním jejich povrchu. Zároveň rozhodlo opravit v květnu obecní komunikace v katastru vyspravením výtluků.

- ZO jednohlasně rozhodlo opravit interiér kapličky v Předbořicích.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.

Starostka obce: Ing. Alena Jenšíková

Ověřovatelé zápisu: Linda Nárovcová

Ing. Libor Zeman

Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Vyvěšeno:
Sejmuto:

