ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 24
NOVÝ HASIČSKÝ PRAPOR
Velkou událostí je pořízení nového hasičského praporu. Jedná se o repliku původního praporu z roku 1882.
Žehnání nového praporu proběhlo, za účasti spřátelených hasičských sborů ze širokého okolí, v sobotu
3.října 2015 v kostele svatého Martina v Kamberku.

1

OPRAVA KAPLE V PŘEDBOŘICÍCH
Koncem září byly dokončeny práce na opravě kaple v Předbořicích. Byl vyspraven krov a položena nová
prejzová krytina. Prakticky nově byla postavena věžička s měděným oplechováním. Oproti projektu byl na
střechu navíc instalován hromosvod a provedeno odvodnění kolem základů. Obec hradila cca 300 tisíc
korun, k tomu přidalo Ministerstvo kultury dotaci 120 tisíc korun. V příštích letech se snad podaří další
potřebné opravy kaple.

2

OPRAVA CESTY NA HRNČÍŘE
V červenci byla dokončena oprava cesty z Kamberka směrem na Hrnčíře, na hranice katastru. Byl položen
nový asfaltový koberec, vyhloubeny odvodňovací strouhy a dosypány krajnice. Celkové finanční náklady
dosáhly cca 2,5 milionu korun, větší část byla hrazena z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj,
spolufinancování z vlastních prostředků obce bylo 370 tisíc korun.

3

NOVÝ TARAS POD BUDOVOU ŠKOLY
Již několik let byla plánována oprava kamenného tarasu pod budovou školy. Opěrná zeď s výškou 0,5 – 3
metry byla postavena „na hlínu“ a došlo k jejímu poškození dešťovou vodou ze střechy školy. Nově bylo
provedeno odvedení dešťové vody a vzniká kvalitní zděný kamenný taras.

OPRAVA VÝPUSTI NA RYBNÍKU PODHORNÍK
Sbor dobrovolných hasičů realizuje opravy výpusti na rybníku Podhorník. Došlo k opravě poškozeného
betonového výpustního tělesa a k výstavbě nové bezpečnostní lávky. Při těchto pracích odpracovali
členové SDH téměř 200 brigádnických hodin. Velitel SDH děkuje všem, kteří se na opravách podíleli.

ÚPRAVA PROSTORU KOLEM ČEKÁRNY V KAMBEKU
U autobusové zastávky v Kamberku vznikají dva nové záhony ohraničené obrubníky. Kromě běžné
výsadby sem bude umístěn i nový „vánoční“ strom.
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NOVÉ LAVIČKY
V Kamberku na Městečku byly instalovány nové
lavičky, stůl a odpadkové koše.

LETNÍ SUCHO
Letošní rok je extrémně suchý, na spoustě míst
vyschly potoky i studny. V řece Blanici některé
dny v létě protékalo pouze 6 litrů za vteřinu..

POUŤ
O pouti uspořádali členové Sokola Kamberk na
hřišti dětský den se soutěžemi, fotbalový turnaj a
taneční zábavu.

PROŘEZÁVKY STROMŮ
O prázdninách byly prořezány lípy v obci tak, aby
neohrožovaly případným pádem větví. Pod lípy na
Městečku byly umístěny lavičky se stolem a
odpadkový koš.

BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
V sobotu 18.7. se konala brigáda, které se
zúčastnilo 26 lidí. Uklízeli jsme chodníky,
hřbitov, sekali trávu kolem hřbitova, kostela, řeky
a jinde v obci.
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STRAHOVANKA
Odpolední zábavu s
dechovou kapelou
Strahovanka uspořádal SDH v Kamberku na hřišti
v sobotu 8.srpna. Tropické teploty pravděpodobně
odradily mnoho lidí, návštěvnost byla nižší než by
odpovídalo vysoké úrovni pořádané akce.

KINO S LUBOMÍREM KOSTELKOU
V pátek 25.9. pozval pan Kostelka do místní
restaurace spoluobčany Kamberka na promítání
jeho „trezorového“ filmu Případ pro začínajícího
kata.

SOKOL KAMBERK INFORMUJE
Od minulého zpravodaje uteklo čtvrt roku a za tu dobu se toho dost událo.
4.července jsme uspořádali zábavu na fotbalovém hřišti. Zábava se poměrně vydařila, ale účast
120 platících nás nenadchla. Nicméně místní mládež se bavila ještě další dva dny, takže
nakonec dost dobrý.
10.července byl na sokolském hřišti odehrán nohejbalový turnaj trojic. Turnaje se zúčastnilo 9
družstev,vítězem se stala trojice Adamovský Karel, Tulej Patrik a Kosák Jakub. Ve finále porazili
mužstvo „Skansky“.
18.července byl na stejném hřišti odehrán turnaj v šestkovém volejbale smíšených
družstev.Turnaj odehrálo sedm družstev, zvítězilo družstvo zemského hřebčince Benešov. Naše
dvě družstva se každým rokem zlepšují a letos se jednomu podařilo postoupit ze skupiny.
Všechny tři akce byly poznamenány velkým vedrem které v tomto období panovalo.
Odpoledne fotbalisti odehráli turnaj v Borotíně. Nejdříve jsme vyřadili dorost Tábora a ve finále
jsme v nervózním zápase, kdy jsme se cítili poškozeni rozhodčím prohráli s Borotínem.
25.července dopoledne jsme v rámci kamberské poutě uspořádali dětský den. Návštěva byla
lepší než předešlá léta, je vidět že i u nás děti přibývají. Odpoledne, byl odehrán šestý ročník
fotbalového memoriálu Jana Wildta. Turnaje se zúčastnila čtyři družstva : Vracovice, Borotín,
Načeradec a domácí tým Kamberka. Ve finále vyhrál Borotín nad Kamberkem. Zápas však nebyl
dohrán, rozhodčí Irion ho předčasně ukončil. Atmosféra zápasu připomínala zápas, který obě
družstva odehrála před týdnem. Ani tentokrát jsme nebyli spokojeni s výkonem rozhodčího.
Večer jsme se pobavili na taneční zábavě v sokolovně. Hrála kapela Exploze.
V neděli odpoledne proběhlo setkání hráčů, kteří hráli v našich družstvech „A“ a „B“ v průběhu
devadesátých let. V rámci setkání proběhlo, před krásnou diváckou návštěvou, i velmi vydařené
utkání. Výsledek nebyl vůbec důležitý.
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9.8. jsme odehráli turnaj v Načeradci. Nejdříve jsme porazili Nesperskou Lhotu a ve finále 4:0
Louňovice. Přivezli jsme krásný putovní pohár. Vystaven je v hospodě.
A pak jsme se dozvěděli radostnou zprávu. I přesto,že jsme na jaře skončili v tabulce druzí, jako
nejlepší z druhých míst postupujeme do III.třídy. Místo se uvolnilo proto že ve vyšších soutěžích
se jeden z účastníků nepřihlásil a Jankov postoupil z druhé třídy do IB.
16.8. začalo první kolo okresního poháru. Porazili jsme Ratměřice 6:3, ve druhém kole 9.9. jsme
prohráli 3:2 s „A“ mužstvem Dolních Kralovic. Přesvědčili jsme se, že i s mužstvem ze druhé třídy
jsme schopni sehrát vyrovnané utkání.
Ale to se již rozjela soutěž naší skupiny B třetí třídy. Do dnešního dne jsme odehráli osm zápasů
z toho sedm vítězných a jednou remíza v Miličíně. V soutěži se nám velmi daří. Jsme na prvním
místě s celkovým skóre 34:10 a 22 body. Zatím nám tato třída připadá slabší než ta loňská
čtvrtá. Určitě ale nic nepodceňujeme a víme, že nás čekají tři velmi silní soupeři venku (Trhový
Štěpánov, Tichonice a Divišov) doma hrajeme s Načeradcem a Bílkovicemi. Chceme poděkovat
všem příznivcům kteří ve velkém počtu nás chodí povzbudit. Dokonce na venkovní zápasy jezdí i
kamberští huligens (p.Procházka starší, p.Blahuš, .p.Marek a p.Sosnovec).
Závěrem chceme poděkovat obecnímu zastupitelstvu za pomoc při opravě hostující šatny
příspěvkem 23000Kč na materiál.
O našich aktivitách Vás průběžně informujeme ve vývěsní skříňce na sokolovně.
Jechoutek Milan st.

14.10.2015
Hráči Sokola Kamberk o pouti v Kamberku
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SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
léto je už definitivně za námi a co je horší, i období nazývané "babím létem" nám
pomalu mává na rozloučenou. A my budeme rekapitulovat svoji činnost za tento rok a vy
občané budete hodnotit nás, které jste právě před rokem do čela obce zvolili. Za celé obecní
zastupitelstvo mohu říci, že jsme splnili vše, co jsme si na začátku tohoto roku předsevzali.
Od vydání posledního, 23.čísla Zpravodaje, jsme dokončili opravu střechy a krovu
kapličky v Předbořicích, náklady se zvýšily o instalaci hromosvodu na střeše kaple, t.j. o 15
tis.Kč. V příštím roce plánujeme opravu zbývající části kaple, t.j. zděné části, oken a dveří
a podlahy. Přednostně se budeme snažit akci financovat z dotace.
Další velká akce je oprava místní komunikace směrem na Hrnčíře, která stála zhruba
2,5 mil Kč, z větší části financovaná z dotace MMR, i tak náš podíl včetně dopracování
okrajů přišel obec na 370 tis.Kč.
Jak jste si jistě všimli, různě po vsi jsme umístili další lavičky a odpadkové koše.
Lavičky proto, abyste si v klidu mohli prohlédnou okolí a třeba konstatovat, jak naše obec
prohlédla, ozelenila se a na jaře a v létě rozkvete. Okolo čekárny v Kamberku jsme upravili
místo pro zeleň, tam ještě zasadíme větší jedli, která bude sloužit v období vánoc jako
ozdobený stromek, doplňujeme záhonky určené pro růže. Na tomto místě musíme pochválit
většinu občanů, že rovněž oni se snaží, aby okolí jejich domovů včetně oken na jaře
rozkvetlo.
Poslední letošní akcí je opravení zborceného tarasu na obecním pozemku pod
budovou obecního úřadu. V těchto místech končil svod dešťových vod a odvodněného
sklepa bývalé školy. Voda nesvedená řádně do kanalizace promáčela celé roky taras a jeho
zhroucení byla otázka času. Nyní dokončujeme svod vody do obecní kanalizace a budujeme
nový taras. Na tomto místě musím poděkovat všem, kteří se na této činnosti podílejí. Tato
práce vyžaduje zručnost, sílu a um.
Máme dokončenou úpravu zasedací místnosti obecního úřadu tak, aby obec důstojně
reprezentovala.
Nyní se nám naskytla možnost získat do vlastnictví obce část stodoly přiléhající k
hasičské zbrojnici a tak rozšířit prostor pro uskladnění a manipulaci.
Abychom omezili škody způsobené povodněmi žádáme o dotace na opravu propustků
pod komunikací za řekou u "Maškových" a u pana Slabého. Dále budeme žádat o dotace
na opravu místních komunikací okolo hřbitova a v Předbořicích. Musíme doufat, že se
"zadaří" a vyjde to jako s cestou na Hrnčíře.
I tak musím zde uvést příklady, kdy nelze všem vyhovět. Například stromoví vysázené
kdysi okolo hřbitova je trnem v oku několika lidem, kteří se v jejich blízkosti starají o hroby
svých předků. Záležitost jsme projednávali s občany i na zastupitelstvu s definitivním
rozhodnutím, že thuje, stříbrné smrky a jiné stromy se zde kácet nebudou, neboť prostor
pohřebiště ohraničený stromovím působí přirozeným útulným dojmem, je chráněn před
větrným počasím a většina občanů považuje stávající stav za vyhovující. Obec provádí
pravidelnou údržbu dřevin okolo hřbitova, aby se zamezilo případným škodám vzniklých
pádem stromu nebo větve.
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Také nás mrzí, že někteří majitelé se o své nemovitosti nestarají a ty pak hyzdí obec a
ničí práci a starostlivost ostatních. Zahrada zarostlá křovím a trním, které obtěžuje
sousedy, nedělá dobrou reklamu majiteli ani obci. Ze ze které padají kameny, které
mohou zranit, ba zabít nic netušící dítě je znepokojující skutečnost a laxnost majitele.
Vyhláška o pohybu psů v obci jasně upozorňuje na to, že psi se venčí mimo blízké
okolí místních komunikací a ne na náměstí a v parčících.
Společenský život v naší obci je na úrovni, kterou nám mohou závidět obce s daleko
většími možnostmi jak finančními, tak pokud se týká počtu obyvatel. Je to vždy o někom, kdo
automaticky a s velkou zodpovědností převezme vůdčí organizační úlohu. U nás se takoví
lidé našli a my jim za to vyslovujeme dík. Jen škoda, že takových akcí jako byla taneční
zábava při Strahovance se nezúčastnilo více lidí. I dětí na dětském dnu o pouti mohlo být
více. Žehnání novému hasičskému praporu v místním kostele bylo přítomno 80 hasičů z 11
hasičských sborů z okolí včetně zástupců ze sboru z Bechyně. Nový prapor, replika
historického originálu v roku 1882 přišel obec na 60 tis.Kč. Jen ten, kdo podobné akce
někdy organizoval ví, co starostí a práce na úkor svého času to dá. A proto bych na tomto
místě, jménem nás občanů, ráda poděkovala Pepovi Procházkovi ml. jako hlavnímu
organizátorovi. Myslím, že i jménem našich hasičů, neboť tato úspešná akce je zviditelnila
po celém okrese. Dík patří i panu faráři Říhovi, který mši sv.celebroval.
Protože zastupitelstvo obce o zásluhách spolků ví, snaží se na jejich potřeby dle
svých možností přispět. Obec přispěje částkou 23 tis.Kč na nákup materiálu na opravu
šaten pro fotbalisty.
Přispíváme hasičům, kteří opravují výpustní zařízení rybníka Podhorník, který mají v
pronájmu za symbolickou cenu, a touto cestou za provedenou práci všem děkujeme.
Děkujeme organizátorce lampionového průvodu paní Nárovcové a dle potřeb na akci
přispějeme.
Sponzorský dar ve výši 5000 Kč dáváme na mikulášskou zábavu pro ústavy sociální péče a
zároveň děkujeme organizátorce paní Nárovcové.
Pořádáme a financujeme "Den seniorů" a zároveň zveme všechny a nemusí se právě cítit
být seniory. Při harmonice a tanci se na léta zapomene a příležitostí pro popovídání je tak
málo.
Na zastupitelstvu obce se projednávaly škody způsobené v obecních lesích kůrovcem.
Protože počasí letošního léta množení a šírení kůrovce podporuje, můžeme v roce příštím
očekávat kalamitu. Proto využívám této příležitosti a oslovuji všechny majitele lesů,
podívejte se na své lesní porosty a vyskytuje-li se u vás tento škůdce, likvidujte ihned
napadené stromy, ať zabráníte dalšímu jeho šíření.
Je naší snahou zachovat všechny u nás dostupné služby pro občany. Bojujeme za
zachování pošty, prodlužujeme smlouvu na nájem prodejny paní Veronice Švábové, jsme
rádi, že u nás máme ochotného a pracovitého nájemce hospody pana Říhu, který nám při
pořádání akcí vždy vychází vstříc.
Závěrem mého příspěvku vám, vážení spoluobčané přeji dle možností zdraví. Letošní
rok má prozatím pro naši obec jednu zvláštnost. Prozatím u nás letos nezemřel žádný náš
občan. Tak jen ať tato milá skutečnost pokračuje i dále a nashledanou v dalším, pro letošní
rok posledním Zpravodaji.
Alena Jenšíková, vaše starostka.
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 3. 8. 2015.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 3. 8. 2015.

Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký,
I. Melicharová, J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, I. Melicharová
Zapisovatelka: V. Sirotková

- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2015 č. 5 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit nájemní
smlouvu na obecní byt č. 4 dosavadní nájemkyni pí
Zounkové do 31. 8. 2016.
- ZO Kamberk souhlasí s realizací Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území místní akční
skupiny MAS Blaník, z.s. na období 2014 - 2020 na
svém správním území.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost o dotaci
na rok 2015z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského povodňového fondu na opravu
komunikace poničené povodní a zároveň se zavazuje
spolufinancovat akci z rozpočtu obce v minimální výši
5% celkových nákladů.
- ZO jednohlasně rozhodlo využít nabídky TS Vlašim a
objednat 3 kontejnery na směsné plasty.
- ZO jednohlasně rozhodlo přijmout variantu B nabídky
fa Pontex, s.r.o na statický výpočet zatížitelnosti mostu
v Kamberku přes řeku Blanici.

Program:
1) Kontrola usnesení ze dne 15. 6. 2015
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2015 č. 5
3) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4
4) Realizace strategie MAS Blaník, z.s.
5) Souhlas se žádostí o podání dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského povodňového
fondu na opravu komunikace poničené povodní
6) Postup prací v obci
7) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 15.6.2015
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2015 č. 5 dle předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit nájemní
smlouvu na obecní byt č. 4 dosavadní nájemkyni pí
Zounkové do 31. 8. 2016.
4) ZO Kamberk souhlasí s realizací Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje území místní
akční skupiny MAS Blaník, z.s. na období 2014 - 2020
na svém správním území.
5) ZO jednohlasně odsouhlasilo podat žádost o dotaci
na opravu komunikace poničené povodní z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Povodňového
fondu v rámci Tematického zadání "Odstraňování
povodňových škod na obecním majetku" na rok 2015 a
zároveň se zavazuje spolufinancovat akci z rozpočtu
obce v minimální výši 5% celkových nákladů.
6) - Byla dokončena oprava komunikace na Hrnčíře,
zítra bude provedeno frézování příkopů firmou BES a
konečnou úpravu příkopů a hran komunikace provede
firma Tomáše Honse.
- V obecních lesích proběhla prořezávka v Horách a
nyní se vyžíná v lokalitách Hory, Předbořská stráň a
Smršťov. Dřevo z prořezávek bylo přijato a dopraveno
bude do Lukavce.
7) - ZO jednohlasně rozhodlo využít nabídky TS
Vlašim a objednat 3 kontejnery na směsné plasty.
- Koncem září bude opět přistaven velkoobjemový
kontejner, datum bude včas oznámen.
- Pan David Trojánek stáhl žádost o odkup obecního
pozemku.
- ZO po projednání žádosti Unie ochránců přírody o
směnu pozemků rozhodlo předat kauzu k vyřízení
JUDr Václavovi Bursíkovi.
- ZO chce touto cestou poděkovat všem brigádníkům,
kteří 18. 7. pomohli se sekáním a úklidem obce před
poutí.
- Dle předloženého návrhu firmy Pontex, s.r.o. ZO
souhlasí s variantou B nabídky na statický výpočet
zatížitelnosti mostu v Kamberku přes řeku Blanici.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 5. 10. 2015.
Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F. Kříženecký,
I. Melicharová, J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: J. Procházka, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 3. 8. 2015
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2015 č. 6
3) Prodloužení nájemní smlouvy
4) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na opravu
propustku
5) Odkup parcely st 9/1 v k. ú. Kamberk včetně stodoly
6) Postup realizace plánovaných akcí v obci
7) Hospodaření v obecních lesích
8) Ostatní obecní záležitosti
1) Byla provedena kontrola usnesení z 3.8..2015
2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce na
rok 2015 č. 6 dle předloženého návrhu.
3) ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit o rok tedy do
30. 11. 2016 nájemní smlouvu na obchod dosavadní
nájemkyni pí Veronice Švábové za stejných podmínek.
4) Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje podání
žádosti o dotaci ze Středočeského kraje
(Středočeského Povodňového fondu) na rok 2015 a
zavazuje se ke spolufinancování akce v minimální výši
5% celkových nákladů na opravu propustku v délce 15
m pod místní komunikací za řekou parc. č. 2744/2 v k.
ú. Kamberk.
- Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje podání
žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí
(Operační program životní prostředí / 1.3
Protipovodňová ochrana intravilánu) a zavazuje se ke
spolufinancování akce na opravu propustků pod místní
komunikací za řekou parc. č. 2744/2 v k. ú. Kamberk.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: F. Kříženecký, I. Melicharová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
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5) ZO jednohlasně odsouhlasilo odkoupit parcelu st
9/1 v k. ú. Kamberk včetně stodoly a pozemky parc. č.
3950, 3951, 3969,4333, 4368, 4659, PZE 461, PZE
679 v k. ú. Kamberk za celkovou dohodnutou cenu
310.000,- Kč.
6) Byla dokončena oprava místní komunikace na
Hrnčíře za 2.540.336,11 Kč (dotace 2.286.302,- Kč,
obec 254.034,11), obec dále financovala dosypání
okrajů a úpravu příkopů za 113.752,- Kč.
- Byla opravena kaplička v Předbořicích za 393.602,Kč, dotace 120.000,- Kč
- Nyní se upravuje zeleň okolo autobusové zastávky a
opravuje taras mezi obecním pozemkem a parcelou p.
Bernarda, který byl v havarijním stavu.
7) V obecních lesích se likvidují stromy napadené
kůrovcem, pokračuje vyžínání, budou se opravovat
oplocenky a začne mazání proti okusu zvěří.
8) - ZO jednohlasně odsouhlasilo navýšit pokladní limit
na 80.000,- Kč.
- ZO projednalo “žádost” p. Januše na poražení tújí
okolo hřbitova a jednohlasně rozhodlo vzrostlou zeleň
okolo hřbitova zachovat a nekácet. Stromy chrání
prostor pohřebiště před účinky větrů.
- ZO rozhodlo uspořádat dne 24. 10. 2015 "Den
seniorů".
- ZO pověřilo starostku obce,aby upozornila majitele
nemovitosti č.p. 75 ing Otradovce na neutěšený stav
nemovitosti a prorůstání zeleně do okolních parcel.

- ZO projednalo žádost p. Januše na poražení tújí
okolo hřbitova a jednohlasně rozhodlo vzrostlou zeleň
okolo hřbitova zachovat a nekácet. Stromy chrání
prostor pohřebiště před úcinky větrů.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kamberk, konaného dne 9. 10. 2015
Přítomni: ing A. Jenšíková, F. Kříženecký, I.
Melicharová, J. Procházka, D. Šedivý, A. Zachařová
Omluven: P. Drahoš
Ověřovatelé zápisu: J. Procházka, A. Zachařová
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Projednání návrhu na uzavření veřejnoprávní
smlouvy s Městem Vlašim na přenesenou působnost
na úseku řízení o přestupcích.
1) ZO schvaluje v souladu s § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění uzavření
veřejnoprávní smlouvy s Městem Vlašim, na základě
které bude Město Vlašim namísto příslušného orgánu
obce Kamberk vykonávat přenesenou působnost na
úseku řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích v platném znění.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Orgán Města Vlašimi bude podle této smlouvy místně
příslušným orgánem v řízení o přestupcích ve
správním obvodu obce Kamberk, k nimž by jinak byl
místně příslušný orgán obce Kamberk včetně vedení
spisové agendy. Příspěvek je stanoven paušální
částkou 2.000,- Kč za každý projednaný přestupek,
spadající do správního obvodu obce Kamberk,
ukončený pravomocným rozhodnutím, a 500,- Kč za
každý odložený přestupek, spadající do správního
obvodu obce Kamberk. Příspěvek bude splatný na
úcet Města Vlašim č. 19-0320084389/0800, vedený u
České spořitelny, a.s., na základě vystavené faktury
dvakrát ročně - za pololetí - období od 01. 01. do 30.
06. a od 01. 07. do 31. 12. následujícího roku.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení, které je
nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Josef Procházka, Anežka
Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 5. 10. 2015.
- ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce na
rok 2015 č. 6 dle předloženéného návrhu.
- ZO jednohlasně rozhodlo prodloužit o rok tedy do 30.
11. 2016 nájemní smlouvu na obchod dosavadní
nájemkyni pí Veronice Švábové za stejných podmínek.
- Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje podání
žádosti o dotaci ze Středočeského kraje
(Středočeského Povodňového fondu) na rok 2015 a
zavazuje se ke spolufinancování akce v minimální výši
5% celkových nákladů na opravu propustku v délce 15
m pod místní komunikací za řekou parc. č. 2744/2 v k.
ú. Kamberk.
- Zastupitelstvo obce Kamberk schvaluje podání
žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí
(Operační program životní prostředí - 1.3
Protipovodňová ochrana intravilánu) a zavazuje se ke
spolufinancování akce na opravu propustků pod místní
komunikací za řekou parc. č. 2744/2 v k. ú. Kamberk.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo odkoupit parcelu st 9/1
v k. ú. Kamberk včetně stodoly a pozemky parc. č.
3950, 3951, 3969,4333, 4368, 4659, PZE 461, PZE
679 v k. ú. Kamberk za celkovou dohodnutou cenu
310.000,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo navýšit pokladní limit
na 80.000,- Kč.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Josef Procházka, Anežka
Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 9. 10. 2015.
1) ZO schvaluje v souladu s § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění uzavření
veřejnoprávní smlouvy s Městem Vlašim, na základě
které bude Město Vlašim namísto příslušného orgánu
obce Kamberk vykonávat přenesenou působnost na
úseku řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích v platném znění.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
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CO NÁS ČEKÁ …
.
máte zájem akci podpořit, finančně, svojí prací
nebo jinak, kontaktujte pořadatelku, knihovnici
paní Lindu Nárovcovou.

DEN SENIORŮ´
Další z akcí, které se už staly v Kamberku
tradicí, je oslava Dne seniorů. Letos se bude
konat v sobotu 24.října od 13 hodin v sále Sokola
Kamberk. Pro všechny je připraveno občerstvení,
pro zábavu bude hrát harmonikář.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Lampionový průvod se bude konat v sobotu
14.11., sraz je v 16 hodin před kostelem. Trasa
bude upřesněna na místě, zakončení u ohně je
naplánováno u rybníka na zahradě fary.

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Pravidelný svoz nebezpečných odpadů proběhne
v sobotu 31.října. Auto bude přistaveno v
Předbořicích 9:40-9.55 , v Kamberku 10 – 10:30
a v Hrajovicích 10:35 – 10:50 hod.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Věříme, že do soboty 5.12. bude na Městečku
v Kamberku stát nově zasazený strom, abychom
ho mohli v 17 hodin slavnostně rozsvítit, dát si u
něj svařené víno a popovídat si.

VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
SDH Kamberk plánuje na sobotu 7.11.
dopoledne tradiční výlov rybníka Podhorník.
Můžeme se těšit na občerstvení i prodej živých
ryb.

POSLEDNÍ LEČ
Tradiční myslivecká zábava – Poslední leč – se
bude letos konat v sobotu 12.12. od 20 hodin.
Hrát bude kapela Fontána a kromě vstupu
zdarma nás jistě potěší i bohatá zvěřinová
tombola.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
V sobotu 7.11. pořádá SDH v sále Posvícenskou
zábavu s lákavou rybí tombolou. K tanci a
poslechu bude hrát Jetřichovecká kapela Efekt.

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Na Štědrý den, 24.12. ve 14 hodin se sejdeme u
stromečku u kostela, zahřejeme se připraveným
občerstvením a zazpíváme si společně koledy.

BESÍDKA PRO DĚTI A KLIENTY
I v letošním roce uspořádáme Mikulášskou
besídku pro místní děti a klienty ústavů z okolí.
Proběhne ve čtvrtek 3.12. odpoledne. Pokud

Společenská rubrika
16.11. oslaví 65 let pan Vladimír Dvořák z Kamberka a Předbořic
26.11. oslaví 85 let pan Stanislav Hajný z Hrajovic
29.11. oslaví 65 let paní Miloslava Adámková z Kamberka
12.12. oslaví 82 let paní Marta Forejtová z Předbořic
15.12. oslaví 85 let paní Marie Šafratová z Kamberka
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@quick.cz
kontakty: David Šedivý , tel 728 482 283 , dsedivy@email.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 24, vydáno 15.října 2015
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 2209
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