ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 46
leden 2021

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
je tady opět konec roku a my bychom měli bilancovat a skládat účty ze své činnosti. Bohužel, většina z nás
by tento rok nejraději vymazala z paměti. Život ale jde dál a my už jsme se většinou naučili žít s
koronavirem, ať se nám chce nebo ne. Není to ale jednoduché poradit si s touto skutečností a nenechat,
aby hrozba nemoci nad námi zvítězila. Proto musím poděkovat všem, kteří pochopili, že situace vyžaduje
disciplínu a zodpovědnost každého z nás.
Také u nás v obci se život samozřejmě nezastavil. V říjnu jsme přistoupili k opravě obecní stodoly
umístěné vedle hasičské zbrojnice. Stav budovy volal po opravě. Tomu pomohl přístup JZD, které zde
desetiletí hospodařilo. Uskladněná umělá hnojiva se na stavbě podepsala. Dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj plus náš 20 % finanční příspěvek zachránily objekt a doufáme, že bude občany a také spolky
náležitě využit. V té souvislosti je mojí povinností poděkovat jménem obecního zastupitelstva panu
Davidovi Šedivému za čas a zodpovědný přístup, který věnoval jako odborný technický dozor přes
prováděné práce na opravě. V příštím roce plánujeme opravu místní komunikace s označením 12c
vedoucí od mostu k výjezdu na sinici 125/II u tvrze a to v délce 425 m. Náklady na opravu jsou vyčísleny
na 1 756 000 Kč, z toho 1 405 000 Kč bychom rádi získali z MMR jako dotaci. Třeba se v příštím roce
ještě najde možnost, kde získat peníze na další akce směřující k rozvoji naší hezké obce. Také doufáme, že
po rozvolnění společenského života v souvislosti s covidem, budeme moci všichni opět žít tak, jak jsme
byli zvyklí. A na vylepšení společenského života budeme moci uvolnit, případně získat finance. V příštím
roce uplyne totiž 760 let od první zmínky o Kamberku a nebylo by špatné toto výročí náležitě oslavit. Po
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zkušenostech s příjemným posezením v září v Předbořicích si myslím, že naši lidé si podobných akcí umí
náležitě užít a o tom život je.
To, co dříve naši obec zařazovalo mezi relativně bohaté je dnes starost a téměř finanční zátěž. Jedná se
samozřejmě o lesy. Je však možnost ztráty, které nám způsobuje lýkožrout smrkový, zvaný kůrovec
kompenzovat přes ministerstvo zemědělství žádostmi o dotace. Ztráty za rok 2018 nám pomohla snížit
dotace ve výši 97 tis. Kč a za ztráty, které vznikly nevýhodným zpeněžením dřeva v roce 2019 jsme
prozatím obdrželi 600 tis. Kč. Je samozřejmě nutné vyčištěné paseky na jaře zalesnit a proto bychom
rádi požádali spolky, zdali by obci v tom pomohly.
Vážení občané, dovolte mi využít možnosti zmínit se na závěr roku o těch, kteří i u nás pomáhali
potřebným během obou vln koronaviru a poděkovat jim , ať se jedná o jednotlivce či spolky. Že je naše
obec jedna velká zahrádka a v době květu pastva pro oči nás i návštěvníků je zásluha vám dobře známých
obecních pracovníků. Že se nám daří plnit plánovanou strategii obce je v rukou zastupitelstva a já bych
jim jako celku poděkovala, že i přes rozdílné názory na určitou záležitost nakonec najdeme společnou řeč
pro dobro věci.
Přes všechno, co bychom rádi realizovali a co byste si zasloužili mne ale napadá hlavně to, co je
předpokladem všeho a to je zdraví. Když je zdraví, tak je všechno, jak se říká. Važme si ho, važme si jeden
druhého a já osobně mám zkušenost, že v případě potřeby se vždy najde někdo ochotný pomoci. A tímto
bych chtěla ukončit poslední letošní příspěvek do našeho Zpravodaje.
Vaše starostka Alena Jenšíková

VOLBY
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje (za Kamberk 2.-3.10.2020)
Počet voličů:
Vydané úřední obálky
Platné hlasy
Neplatný hlas
Účast

119
47
46
1
39,5 %

ANO 2011
ODS
Starostové a nezávislí
Spojenci pro Střed. Kraj
Česká pirátská strana
ČSSD
Trikolóra hnutí občanů
KSČM
ROZUMNÍ Petr Hanig
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12 hlasů
11
7
5
3
3
3
1
1

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 22. 10.
2020.

7) ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje části obecního pozemku parc. č. 3862/9
v kat. území Kamberk o rozloze cca 55 m2.

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

8) ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje obecního pozemku parc. č. 644 o výměře
65 m2 a části obecního pozemku parc. č. 643 v
kat. území Kamberk o výměře cca 70 m2.
9. - ZO jednohlasně odsouhlasilo "Souhlasné
stanovisko obce Kamberk k umístění
hladinového čidla a vodotečné latě na těleso
mostu přes řeku Blanici" za účelem zpracování
digitálního povodňového plánu města Vlašim.

Program:1) Kontrola usnesení z 9. 9. 2020
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 č. 7
3) Seznámení se zápisem z dílčího
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v
budově č.p. 2 dosavadní nájemkyní pí J. Z.
5) Inventura obecního majetku
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Záměr prodeje části obecního pozemku
parc. č. 3862/9 v kat. území Kamberk o
rozloze cca 55 m2
8) Záměr prodeje části obecních pozemků
parc. č. 643 a 644 v kat. území Kamberk o
rozloze cca 144 m2
9) Ostatní obecní záležitosti

- ZO jednohlasně rozhodlo financovat materiální
náklady na materiál potřebný na zateplení bytů č.
2 a 3 v budově č.p. 2 v celkové výši 5.000,- Kč.
- ZO poměrem hlasů 5 pro, 1 se zdržel hlasování
(D. Šedivý) odsouhlasilo prominutí platby
nájemného v pohostinství p. Radkovi Slabému v
období uzavření pohostinství v souvislosti s
opatřeními proti šíření Covidu 19.
- ZO jednohlasně schvaluje podání žádosti o
dotaci z podprogramu Podpora a rozvoj venkova,
z dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy
místních komunikací na akci s názvem "Oprava
místní komunikace v Kamberku".
- ZO se seznámilo s žádostí p. O. K. na odkup
obecního pozemku parc. č. 3/1 v kat. území
Kamberk se závěrem, že se s obsahem žádosti
bude dále zabývat.
- ZO jednohlasně souhlasí s přesahem střechy
přístavby p. J. Š. nad pozemek parc. č. 2718 v
kat. území Kamberk dle projektu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo záměr pronájmu
části pozemku parc. ě. 3743 v kat. území
Kamberk za účelem odbahnění vodní plochy a
následné využívání. Bližší podmínky pronájmu
budou upřesněny po uplynutí zákonné lhůty pro
zveřejnění záměru pronájmu.

2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2020 č. 7 dle předloženého návrhu.
3) Zastupitelé byli seznámeni se "Zápisem z
dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
2020 a přijímají nápravné opatření. Chyba byla
napravena opravným dokladem č. 90021.
4) ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na byt č. 4 v budově č.p. 2
dosavadní nájemkyni pí J. Z. o rok do 31. 8.
2021 za stejných podmínek.
5) Starostka obce jmenovala inventurní komisi
ve složení: předseda D. Šedivý, členové
E. Heřmánková, Ing A. Jenšíková, Bc J. Kosák,
Mgr P. Kovářík, L. Nárovcová, Ing L. Zeman.

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Eliška Heřmánková
Ing Libor Zeman

6) V obecních lesích probíhá čištění lesa po
těžbě, příprava ploch na sázení, následovat bude
ošetření stromků proti okusu zvěří. Zastupitelé
byli seznámeni s finančním hospodařením v
obecních lesích v roce 2020.
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Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk, konaného
dne 22. 10. 2020.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 3. 12. 2020.
Přítomni: Ing A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc J. Kosák, Mgr P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: Bc J. Kosák,
Mgr P. Kovářík
Zapisovatelka: V. Sirotková

- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2020 č. 7 dle předloženého návrhu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo prodloužit
nájemní smlouvu na byt č. 4 v budově č.p. 2
dosavadní nájemkyni pí J. Z. o rok do 31. 8.
2021 za stejných podmínek.
- ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje části obecního pozemku parc. č. 3862/9
v kat. území Kamberk o rozloze cca 55 m2.
- ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje obecního pozemku parc. č. 644 o výměře
65 m2 a části obecního pozemku parc. č. 643 v
kat. území Kamberk o výměře cca 70 m2.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo "Souhlasné
stanovisko obce Kamberk k umístění hladinového čidla a vodotečné latě na těleso mostu přes
řeku Blanici" za účelem zpracování digitálního
povodňového plánu města Vlašim.
- ZO jednohlasně rozhodlo financovat materiální
náklady na materiál potřebný na zateplení bytů č.
2 a 3 v budově č.p. 2 v celkové výši 5.000,- Kč.
- ZO poměrem hlasů 5 pro, 1 se zdržel hlasování
(D. Šedivý) odsouhlasilo prominutí platby
nájemného v pohostinství p. Radkovi Slabému v
období uzavření pohostinství v souvislosti s
opatřeními proti šíření Covidu 19.
- ZO jednohlasně schvaluje podání žádosti o
dotaci z podprogramu Podpora a rozvoj venkova
z dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy
místních komunikací na akci s názvem "Oprava
místní komunikace v Kamberku".
- ZO jednohlasně souhlasí s přesahem střechy
přístavby p. J. Š. nad pozemek parc. č. 2718
v kat. území Kamberk dle projektu.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo záměr pronájmu
části pozemku parc. ě. 3743 v kat. území
Kamberk za účelem odbahnění vodní plochy a
následné využívání. Bližší podmínky pronájmu
budou upřesněny po uplynutí zákonné lhůty pro
zveřejnění záměru pronájmu.

Program:1) Kontrola usnesení z 22. 10. 2020
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 č. 8
3) Rozpočet obce na rok 2021
4) Vyhodnocení nabídek na pronájem
pozemku parc. č. 3743 v k.ú. Kamberk a
případně záměr prodeje nebo směny tohoto
pozemku
5) Situace kolem spodního jezu - blokování
přístupu k jezu po místní komunikaci na poz.
parc. č. 4797
- žádost o prodej pozemku parc. č. 3/1 v k. ú.
Kamberk
6) Projednání dokumentace na výstavbu
rodinného domu na parc. č. 108/1 a výstavbu
zemědělského skladu na parc. č. 107
7) Projednání plánovacích smluv s pí L. H. a
p. P. T. týkající se výstavby komunikace a
darování pozemků pod plánovanou
komunikaci
8) Hospodaření v obecních lesích
9) Ostatní obecní záležitosti
10) Souhlas s prodejem OP par. č. 1471/2 o
výměře 200 m2 v kat. ú. Kamberk pí M. P. za
cenu 300,- Kč/m2.
11) Souhlas s prodejem OP parc. č. 3862/10 o
výměře 95 m2 v kat. ú. Kamberk p. M. Š. za
cenu 300,- Kč/m2
12) Souhlas s dělením OP parc. č. 643 a 644 v
kat. ú. Kamberk
13) Souhlas s dělením OP parc. č. 3862/4 v
kat. ú. Kamberk
ZO jednohlasně souhlasilo s rozšířením
programu zasedání o body 10 - 13.
2) ZO projednalo a jednohlasně schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2020 č. 8 dle předloženého
návrhu.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupci starostky: Eliška Heřmánková
David Šedivý

3) ZO po projednání připravilo schodkový
položkový rozpočet obce na rok 2021.
Financování schodku je zajištěno přebytkem z
minulého období. Občané mohou k rozpočtu
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vznést námitky buď písemně na OÚ nebo ústně
na schvalujícím zasedání dne 29. 12. 2020.

9) ZO jednohlasně souhlasí s kácením stromů
podél silnice 125/II od obce směrem na Šebířov
(lípy, dub). Nesouhlasí s kácením stromořadí
dubů po levé straně silnice za rybníkem.
Je to z důvodu bezpečnosti silničního provozu,
jelikož kořeny stromů nadzvedávají vozovku a
hrozí po najetí vozidel na tyto nerovnosti
dopravní nehoda.

4) ZO jednohlasně schválilo ustoupit od záměru
pronajmout OP parc.č. 3743 v k.ú. Kamberk
ZO jednohlasně schválilo směnu části OP parc.
č. 3743 za pozemky parc.č. 3459/2, 3459/6,
3461/3 v kat. ú. Kamberk, po kterých vede část
obecní komunikace Hrajovice – Rejkovice ve
stejné výměře.
ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje zbývající výměry OP parc.č. 3743 v k.ú.
Kamberk.

10) ZO jednohlasně souhlasí s prodejem OP
parc. č. 1471/2 v kat. ú. Kamberk o výměře
200 m2 pí M. P. za cenu 300,- Kč/m2.

5) ZO jednohlasně rozhodlo neprodat OP parc. č.
3/1 v kat. ú. Kamberk. Na základě smlouvy s
Povodím Vltavy ze dne 2. 7. 2020 dala obec
souhlas k vybudování přístupové cesty po
tomto pozemku. Povodí Vltavy plánuje opravu
spodního jezu na řece Blanici, cesta bude
sloužit pro účely přístupu k jezu po omezení
přístupu přes komunikaci na pozemku parc. č.
4797
Obec vede dlouhodobě jednání o navrácení
pozemku parc. č. 3/1, který neoprávněně užívá
p. O. K.
Dále obec zahájí jednání s majitelem pozemku
parc. č. 4797 v kat. ú. Kamberk o zpřístupnění
komunikace nacházející se na tomto pozemku.

11) ZO jednohlasně souhlasí s prodejem OP
parc. č. 3862/10 v kat. ú. Kamberk o výměře
95 m2 za 300,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude
zakotveno zřízení věcného břemene na užívání
(vedení a správu) kanalizačního potrubí, které se
na pozemku nachází.

6) ZO jednohlasně souhlasí s projektovou
dokumentací od MDDr L. H. a výstavbou
rodinného domu na parc. č. 108/1 v kat. ú.
Kamberk
ZO jednohlasně souhlasí s projektovou
dokumentací od p. P. T. a výstavbou
zemědělského skladu na parc. č. 107 v kat. ú.
Kamberk.

Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Bc Jakub Kosák
Mgr Peter Kovářík

7) ZO jednohlasně souhlasí s plánovací
smlouvou s MDDr L. H., týkající se výstavby
komunikace a darování pozemků pod
komunikaci.
ZO jednohlasně souhlasí s plánovací smlouvou s
p. P. T., týkající se výstavby komunikace a
darování pozemků pod komunikaci.

- ZO jednohlasně souhlasilo s rozšířením
programu zasedání o body 10 - 13.
- ZO projednalo a jednohlasně schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2020 č. 8 dle předloženého
návrhu.
- ZO jednohlasně schválilo ustoupit od záměru
pronajmout OP parc.č. 3743 v k.ú. Kamberk
ZO jednohlasně schválilo směnu části OP parc.
č. 3743 za pozemky parc.č. 3459/2, 3459/6,
3461/3 v kat. ú. Kamberk, po kterých vede část
obecní komunikace Hrajovice - Rejkovice ve
stejné výměře

12) ZO jednohlasně souhlasí s dělením OP parc.
č. 643, 644 v kat. ú. Kamberk
13) ZO jednohlasně souhlasí s dělením OP parc.
č. 3862/4 v kat. ú. Kamberk
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk, konaného
dne 3. 12. 2020

8) V současnosti je provedeno ošetření proti
okusu stromků a čistí se plochy po těžbě určené
k jarní výsadbě,
Obec žádá místní spolky o pomoc při jarním
sázení cca 2.000 kusů stromků. Nový LHP
bude hotov v polovině příštího roku.
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ZO jednohlasně schválilo zveřejnit záměr
prodeje zbývající výměry OP parc.č. 3743 v k.ú.
Kamberk
- ZO jednohlasně rozhodlo neprodat OP parc. č.
3/1 v kat. ú. Kamberk. Na základě smlouvy s
Povodím Vltavy ze dne 2. 7. 2020 dala obec
souhlas k vybudování přístupové cesty po tomto
pozemku.
Povodí Vltavy plánuje opravu spodního jezu na
řece Blanici, cesta bude sloužit pro účely
přístupu k jezu po omezení přístupu přes
komunikaci na pozemku parc. č. 4797.
- ZO jednohlasně souhlasí s projektovou
dokumentací od MDDr L. H. a výstavbou
rodinného domu na parc. č. 108/1 v kat. ú.
Kamberk
ZO jednohlasně souhlasí s projektovou
dokumentací od p. P. T. a výstavbou
zemědělského skladu na parc. č. 107 v kat. ú.
Kamberk.
- ZO jednohlasně souhlasí s plánovací smlouvou
s MDDr L. H., týkající se výstavby komunikace
a darování pozemků pod komunikaci.
ZO jednohlasně souhlasí s plánovací smlouvou
s p. P. T., týkající se výstavby komunikace a
darování pozemků pod komunikaci.
- ZO jednohlasně souhlasí s kácením stromů
podél silnice 125/II od obce směrem na Šebířov
(lípy, dub). Nesouhlasí s kácením stromořadí
dubů po levé straně silnice za rybníkem.
- ZO jednohlasně souhlasí s prodejem OP parc.
č. 1471/2 v kat. ú. Kamberk o výměře 200 m2 pí
M. P. za cenu 300,- Kč/m2.
- ZO jednohlasně souhlasí s prodejem OP parc.
č. 3862/10 v kat. ú. Kamberk o výměře 95 m2 za
300,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude zakotveno
zřízení věcného břemene na užívání (vedení a
správu) kanalizačního potrubí, které se na
pozemku nachází.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 29. 12.
2020.

12) ZO jednohlasně souhlasí s dělením OP parc.
č. 643, 644 v kat. ú. Kamberk

6) - ZO jednohlasně odsouhlasilo uzavření
pracovněprávních vztahů mezi obcí a členy
zastupitelstva: Ing Alena Jenšíková - DPP
vedení kroniky obce
Linda Nárovcová - DPČ vedení obecní knihovny
a Zpravodaje

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 ze 3. 12. 2020
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 č. 9
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2021
4) Převedení nákladů na mzdy za prosinec
2020 do nákladů rozpočtu obce na rok 2021
5) Inventura obecního majetku
6) Ostatní obecní záležitosti
2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2020 č. 9 dle předloženého návrhu.
3) ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh položkového schodkového rozpočtu
obce na rok 2021. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky. Rozpočet je schodkový a schodek
ve výši 2.279,02 tis. Kč bude financován z
přebytku minulých let. ZO předložený návrh
jednohlasně schválilo.
4) ZO jednohlasně schválilo převést náklady na
mzdy za prosinec 2020 do nákladů rozpočtu
obce na rok 2021.
5) Inventurní komise po proškolení provedla
fyzickou inventuru obecního majetku, nezjistila
inventurní rozdíly a ZO její závěry jednohlasně
schválilo. Dokladová inventura proběhne po
účetním ukončení roku 2020.

13) ZO jednohlasně souhlasí s dělením OP parc.
č. 3862/4 v kat. ú. Kamberk
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Zástupci starostky: Eliška Heřmánková
David Šedivý

- ZO jednohlasně schválilo "Výhledovou
strategii obce na roky 2021 - 2025"
- ZO jednohlasně schválilo odpuštění placení
nájmu za pohostinství po dobu covidových
opatření.
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- ZO děkuje p. Davidovi Šedivému za čas a
odpovědný přístup, který věnoval jako odborný
dozor přes práce během rekonstrukce obecní
stodoly.
- ZO jednohlasně souhlasí s rekonstrukcí
rodinného domu č.p. 93, parc. č. 83 st. v k.ú.
Kamberk dle předložené PD od projektanta 2B
GROUP CZ, s.r.o.
ZO jednohlasně souhlasí s připojením
tohoto rodinného domu na obecní dešťovou
kanalizaci.
- ZO jednohlasně souhlasí s výstavbou
rodinného domu na parc. č. 70/3 v k.ú. Kamberk.
Zároveň souhlasí s připojením tohoto domu na
vodovodní přípojku obecního vodovodu a na
obecní dešťovou kanalizaci.
- ZO vzalo na vědomí požadavek stavební
firmy Stanislav Kováč na další dílčí fakturaci
na rekonstrukci "obecní stodoly". Stavba je
prakticky dokončená, jednání se stavební
firmou jsou velmi složitá. ZO upřednostňuje
dohodu o vícepracích a méněpracích (ke
které zatím nedošlo), ukončení stavby, předání
stavby, následnou jednu konečnou fakturu a
vyúčtování dotace.
- Starostka obce děkuje členům obecního
zastupitelstva za věcný, konstruktivní přístup
k projednávání a řešení obecních záležitostí.

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kamberk, konaného
dne 29. 12. 2020.
- ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu obce
na rok 2020 č. 9 dle předloženého návrhu.
- ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh položkového schodkového rozpočtu
obce na rok 2021. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky. Rozpočet je schodkový a schodek
ve výši 2.279,02 tis. Kč bude financován z
přebytku minulých let. ZO předložený návrh
jednohlasně schválilo.
- ZO jednohlasně schválilo převést náklady na
mzdy za prosinec 2020 do nákladů rozpočtu
obce na rok 2021.
- Inventurní komise po proškolení provedla
fyzickou inventuru obecního majetku, nezjistila
inventurní rozdíly a ZO její závěry jednohlasně
schválilo. Dokladová inventura proběhne
po účetním ukončení roku 2020.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo uzavření
pracovněprávních vztahů mezi obcí a členy
zastupitelstva:
Ing Alena Jenšíková - DPP vedení kroniky obce
Linda Nárovcová – DPČ vedení obecní knihovny
a Zpravodaje
- ZO jednohlasně schválilo "Výhledovou
strategii obce na roky 2021 - 2025"
- ZO jednohlasně schválilo odpuštění placení
nájmu za pohostinství po dobu covidových
opatření.
- ZO jednohlasně souhlasí s rekonstrukcí
rodinného domu č.p. 93, parc. č. 83 st. v k.ú.
Kamberk dle předložené PD od projektanta 2B
GROUP CZ, s.r.o.
ZO jednohlasně souhlasí s připojením tohoto
rodinného domu na obecní dešťovou kanalizaci.
- ZO jednohlasně souhlasí s výstavbou
rodinného domu na parc. č. 70/3 v k.ú. Kamberk.
Zároveň souhlasí s připojením tohoto domu na
vodovodní přípojku obecního vodovodu a na
obecní dešťovou kanalizaci.

- ZO oceňuje celoroční pracovní nasazení
obecních zaměstnanců. Jmenovitě výsledky
práce p. V. Šafraty v obecních lesích. Dále p. J.
Forejta a pí. A. Zachařové za práce v obci
směřující k jejímu zvelebení.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: Ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Linda Nárovcová
Ing Libor Zeman

Starostka obce:
Zástupci starostky:

7

Ing Alena Jenšíková
Eliška Heřmánková
David Šedivý

OSTATNÍ
OČKOVÁNÍ PROTI KORONAVIRU
Od 15.1.bude možné se registrovat k očkování
proti koronaviru. Zatím pro občany starší 80ti
let. V době přípravy Zpravodaje dosud nebylo
jasné, jak a kde se bude možné zaregistrovat.
Pravděpodobně přes www.nzip.cz, nebo přímo
na www.mzcr.cz nebo na lince 1221. Nabízíme
výpomoc s registrací k očkování, pokud si
nebudete vědět rady. Případně, individuálně lze
dohodnout přepravu do očkovacího centra. Více
informací k očkování pro Vás budu sledovat a
poskytnu je na tel: 777 938 568.

Svozové dny TKO v roce 2021
6. 1.
13. 1.
27. 1.
10. 2.
24. 2.
10. 3.
24. 3.
7. 4.
21. 4.
6. 5.
20. 5.
3. 6.
17. 6.
1. 7.
15. 7.
29. 7.
12. 8.
26. 8.
8. 9.
22. 9.
6. 10.
20. 10.
3. 11.
17. 11.
1. 12.
15. 12.
29. 12
Od 1. 1. - 2. 5. a 6. 9. - 31. 12. svoz vždy
v sudý týden ve středu3. 5. - 5. 9. svoz
vždy v sudý týden ve čtvrtek

Linda Nárovcová

PLÁNOVANÉ AKCE
UKLIĎME ČESKO
Loňský úklid kolem cest v katastru obce nám překazil koronavirus a s ním spojená omezení. Tentokrát
bychom, pokud by nebylo možné uklízet hromadně, uklízeli jednotlivě, případně v rodinných skupinách.
Vše bude upřesněno v dalším Zpravodaji.
OBECNÍ KNIHOVNA
Po dobu koronavirových omezení, kdy je provoz omezen na bezkontaktní předání, funguje pouze na
objednání na tel: 777 938 568. Děkuji Linda Nárovcová

Společenská rubrika
2.1. oslavil 70 let pan Jaroslav Jechoutek
20.2. oslaví 65 let paní Miluše Vosátková
18.1. oslaví 70 let pan Václav Petrlík
9.3. oslaví 85 let pan Josef Franěk
21.1. oslaví 88 let pan Josef Hajný
23.3. oslaví 75 let paní Marie Hajná
13.2. oslaví 80 let paní Marie Javorská
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Dne 27.10. ve věku nedožitých 76 let zemřel pan Tomáš Blahuš, čest jeho památce.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Kamberk, Kamberk 71, 25706, Louňovice pod Blaníkem;
tel: 317 852 728; www.kamberk.cz , oukamberk@gmail.com
kontakty: Linda Nárovcová, tel 777 938 568, linda.nary@volny.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 46, vydáno 12. ledna 2021
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 22095
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