Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamberk,
konaného dne 5. 3. 2020.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková, Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, D. Šedivý,
Ing L. Zeman
Omluvena: L. Nárovcová
Ověřovatelé zápisu: E. Heřmánková, Mgr. P. Kovářík
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:

1) Kontrola usnesení ze dne 15. 1. 2020
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 č. 2
3) Schválení účetní závěrky za rok 2019
4) schválení obecně závazných vyhlášek obce Kamberk
- OZV č. 1 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování a úhrady nákladů na skládkování komunálních odpadů a nakládání se stavebním materiálem
- OZV č. 2 o místním poplatku ze psů
- OZV č. 3 o místním poplatku z pobytu
- OZV č. 4 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
5) Požadavek TJ Sokol Kamberk ohledně budovy přísálí Sokolovny
6) Žádost o finanční příspěvek pro Český svaz včelařů, z.s. Louňovice p. B.
7) Žádost o finanční příspěvek SRPŠ při ZŠ a MŠ Načeradec,z.s.
8) Žádost o finanční příspěvek ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, příspěvková organizace
9) Obecní lesy
10) Ostatní obecní záležitosti
11) Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 352 ost. plocha a 64/2
ost. plocha za účelem venkovního vedení NN, ocelový podpěrný bod
zařízení distribuční soustavy
12) Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2726/2 a 2722/7 za účelem venkovního vedení NN a kabelového vedení NN

2) ZO projednalo a jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2020 č. 2 dle předloženého návrhu.
3) ZO projednalo závěrečnou inventurní zprávu za rok 2019 a po projednání schválilo účetní
závěrku obce za rok 2019 jednohlasně.

4) ZO jednohlasně schvaluje a vydává tyto obecně závazné vyhlášky:
- OZV č. 1 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání,
odstraňování a úhrady nákladů na skládkování komunálních odpadů a nakládání

se stavebním materiálem
- OZV č. 2 o místním poplatku ze psů
- OZV č. 3 o místním poplatku z pobytu
- OZV č. 4 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
5) S přítomnými zástupci Sokola Kamberk (p. Jechoutek a p. Kubů) byla projednána jejich
žádost na předání stavby přísálí z vlastnictví Obce Kamberk do vlastnictví Sokola. Tuto
žádost zaslali Obci prostřednictvím dopisu JUDr Věry Ottlové ze dne 28. 1. 2020. Pokud
nebude Sokolu Kamberk vyhověno, bude se domáhat předání stavby přísálí soudně. Obec
si vyžádá odbornou právní konzultaci a následně oficiálně oznámí svoje stanovisko
dopisem JUDr Věře Ottlové.
6) ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Českému
svazu včelařů, z.s. Louňovice pod Blaníkem
7) ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč SRPŠ při
ZŠ a MŠ Načeradec, z.s.
8) ZO jednohlasně rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 13.000,- Kč ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem, příspěvková organizace
9) V lesích pokračuje boj s kůrovcem, obec požádala KÚ Středočeského kraje o finanční
příspěvek na zmírnění finančních dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2018.
10) - Dosavadní nájemkyně pohostinství pí A. Kolací dala k 30. 6. 2020 výpověď z nájmu.
Obec se proto obrací na možné zájemce o pronájem, aby se informovali na OÚ.
11) ZO jednohlasně schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 352 ost. plocha
plocha a 64/2 ost. Plocha za účelem venkovního vedení NN, ocelový podpěrný bod
zařízení distribuční soustavy.
12) ZO jednohlasně schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2726/2
a 2722/7 za účelem venkovního vedení NN a kabelového vedení NN
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Eliška heřmánková

Mgr. Peter Kovářík

Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Vyvěšeno: 9. 3. 2020

Sejmuto:

