ZPRAVODAJ

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 51
Březen 2022
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Na Štědrý den jsme se sešli u kostela, abychom společně zazpívali koledy. Toto byla jediná
„společenská“ akce v Kamberku za celou zimu. I letošní „plesová“ sezona byla poznamenána omezeními
kvůli Covidu. Jaro už slibuje konec omezení a díky tomu i bohatý kulturní program.

PRÁCE V LESE A U CESTY NA HRNČÍŘE
Když počasí dovolí, pracuje pan Šafrata v lesích. Aktuálně staví oplocenky chránící novou výsadbu.
Tímto bychom také rádi informovali o možnosti zapojit se do prací v obecních lesích formou brigády
v březnu. Jednalo by se čištění lesa před výsadbou.
Pan Mareš postupně čistí okolí cesty na Hrnčíře od náletových porostů. Zde by Obec také uvítala
pracovníky, aby práce postupovaly rychleji. Bližší informace na OÚ.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
úvodem našeho posledního občasníku jsem vyslovila přání, aby další vydání byla plná dobrých zpráv.
Bohužel tak není. Nyní věřme, že se situace na mezinárodní politické scéně uklidní, lidé, co mohou něco
změnit dostanou rozum a mé přání se stane skutečností. Alespoň něco spěje k lepšímu, covidová nákaza
pomalu odchází a jaro pomalu, ale jistě přichází.
Pravidelně začínám zprávou o situaci v obecních lesích. Pomalu se připravujeme na jarní výsadbu a v
souvislosti s tím bych ráda požádala naše spolky, aby nám pomohly. Letos bychom od vás potřebovali
uklidit vykácené a svezené paseky po kůrovci od zbytků klestí. Samozřejmě, že uvítáme i jednotlivce
ochotné pomoci s úklidem. Odměnou vám bude dobrý pocit záslužné činnosti spojený s pobytem na
zdravém vzduchu. Ve výsledku, učinili jsme něco pro zdraví své i zdraví společnosti. Prozatím nevíme,
jak velké škody nadělala vichřice. Víme ale, že kůrovec napadá další plochy. Doufáme jenom, že finanční
ztráty z prodeje dřeva nám alespoň trochu vykompenzuje částka, kterou získáme od kraje jako finanční
příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity.
V další části mého příspěvku se jen okrajem dotknu odpadového hospodářství, protože tomuto bolavému
tématu se budeme ještě podrobněji věnovat na jiném místě tohoto vydání. Většina z vás pochopila obsah
poplatkové povinnosti. Výdaje obce na svoz a likvidaci veškerých vámi vyprodukovaných odpadů budou
letos opět vyšší, než byly v předchozích letech. Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří se
chovají zodpovědně vůči přírodě a ostatním lidem, a odkládají vše nepotřené tam, kam to patří, to je do
různých sběrných nádob, které kvůli tomu pořizujeme. Většina z nás se chová jako příslušníci
civilizovaného národa. Výjimky se samozřejmě najdou a proto jsme naši obec přihlásili do celonárodní
akce "Ukliďme Česko", která se bude letos konat 2.dubna. Z minulých let máme dobré zkušenosti.
Všechny trasy, které úklid potřebují, jsme slušnými a ochotnými našimi občany obsadili. Děkujeme za to a
věříme, že letos to nebude jiné.
Protože jsme optimisté a věříme v lepší časy, než byly loni, připravili jsme na jarní měsíce bohaté
společenské vyžití snad pro každého z vás. I toto je součástí obsahu tohoto čísla.
Co nás ještě čeká, až nám to počasí dovolí. Dokončit opravu hasičské zbrojnice a úpravu jejího okolí. S
napětím očekáváme, zda obdržíme dotaci na opravu místní komunikace. Loni naše žádost na Ministerstvo
pro místní rozvoj vyslyšena nebyla, tak uvidíme letos. Moc bychom byli rádi, kdyby nám Středočeský kraj
poskytl žádanou dotaci na dovybavení naší jednotky SDH.
Vážení občané, to vše, a ještě mnohem více můžeme jako obecní zastupitelé udělat pro vás a vy
dohromady pro naši společnost, dovolí-li to společenská situace a zdraví. Tak si přejme, ať to všechno
dobře dopadne a my prožijeme příští dny a roky tak, jak to má být.
Vaše starostka Alena Jenšíková
4) Převedení nákladů na mzdy za prosinec
2021 do nákladů rozpočtu obce na rok 2022
5) Inventura obecního majetku
6) Cena palivového dřeva z obecních lesů pro
zájemce od 1. 1. 2022
7) Ostatní obecní záležitosti

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného 28. 12. 2021.
Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
BC. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý, Ing L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: E. Heřmánková, D. Šedivý
Zapisovatelka: V. Sirotková

2) ZO jednohlasně schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2021 č. 6 dle předloženého návrhu.
3) ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh položkového schodkového rozpočtu
obce na rok 2022. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky. Rozpočet je schodkový a schodek
ve výši 2.295,66 tis. Kč bude financován z

Program:1) Kontrola usnesení z 2. 12. 2021
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2021 č. 6
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2022
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přebytku minulých let. ZO předložený návrh
jednohlasně schválilo.
4) ZO jednohlasně schválilo převést náklady na
mzdy za prosinec 2021 do nákladů rozpočtu
obce na rok 2022.
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 2021.
6) Od 1. 1. 2022 ZO jednohlasně schválilo cenu
palivového dřeva z obecních lesů takto:
- jehličnatá směs kulatého dříví - oddenky i
zahnilé, délka 2m cena 500,- Kč/m3 bez DPH
- jehličnatá směs kulatého dříví - ostatní, délka
2m - 4m cena 650,- Kč/m3 bez DPH
V obou případech minimální dodávka 7 m3.
7) - 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

Zapisovatelka: V. Sirotková
Program: 1) Kontrola usnesení z 28. 12. 2021
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2022 č. 1
3) Schválení inventury obecního majetku
4) Schválení účetní závěrky za rok 2021
5) Hospodaření v obecních lesích
6) Žádost o bezúplatné převedení
nepotřebného vozidla Celní správy ČR
7) Pronájem obecního bytu č. 3 v č.p.
Kamberk 2
8) Nabídka odkupu podílu lesa na pozemcích
p.č. 1095/1, 1094/2, 1095/3 LV 138
9) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu IZ-12- 6001695/1
Kamberk - /B 1522/ - pro ČEZ Distribuce
10) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP -12- 6019347/1 Kamberk pro ČEZ Distribuce
11) Dělení pozemků a Záměr prodeje
pozemků v Hrajovicích na základě GP 401229/2021
12) Soudní spor Sokol Kamberk - Obec
Kamberk o vlastnické právo na přísálí
Sokolovny
13) Žádost o finanční příspěvek pro Český
svaz včelařů Louňovice
14) Žádost o finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ
Louňovice
15) Ostatní obecní záležitosti

- ZO jednohlasně rozhodlo podat žádost o
dotaci na Středočeský kraj program "Podpora
akceschopnosti jednotek SDH obcí".
- Starostka děkuje členům OZ za věcný,
konstruktivní přístup k projednávání a řešení
obecních záležitostí.
- ZO oceňuje celoroční pracovní nasazení
obecních zaměstnanců, zejména p. Vladimíra
Šafraty za práci v obecních lesích a při práci na
vodovodním řadu. Dále p. Josefovi Forejtovi a
pí. Anežce Zachařové za práce směřující ke
zvelebení obce.

ZO jednohlasně rozhodlo rozšířit program
veřejné schůze o bod č. 16 - Pořízení
územního plánu obce Kamberk
2) ZO projednalo a jednohlasně schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2022 č. 1 dle předloženého
návrhu.
3) ZO projednalo a jednohlasně schválilo
závěrečnou inventurní zprávu za rok 2021.
4) ZO jednohlasně schválilo účetní závěrku obce
za rok 2021.
5) V současné době probíhá stavba oplocenek na
Slepičárně. Obec vyzývá občany a spolky k
brigádám na stahování, čištění a pálení klestí na
vytěžených plochách v Horách. Kůrovcové
dřevo musí být vytěženo do konce dubna.
6) ZO jednohlasně schválilo žádost o bezúplatné
převedení nepotřebného vozidla Celní správy ČR
- RENAULT KANGOO 1,6. Auto bude
využíváno pro potřeby obce.
7) Obec obdržela žádost o přidělení bytu po
zesnulé paní J. Z., kterou vzalo na vědomí,
byt zatím není volný. Po uzavření dědického
řízení budou provedeny opravy a úpravy bytu a

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce:
Ing. Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Eliška Heřmánková
David Šedivý
Zapisovatelka:Vladislava Sirotková

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 24. 2. 2022.
Přítomni: Ing. A. Jenšíková, E. Heřmánková,
Bc. J. Kosák, Mgr. P. Kovářík, L. Nárovcová,
D. Šedivý
Omluven: Ing. L. Zeman
Ověřovatelé zápisu: Bc. J. Kosák,
Mgr. P. Kovářík
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bude vyhlášen záměr pronájmu, do kterého se
budou moci přihlásit zájemci o pronájem.
8) Obec dostala nabídku na odkup podílu lesa na
pozemcích p.č. 1095/1, 1094/2 a 1095/3 na LV
138. OZ jednohlasně rozhodlo, že obec o odkup
zájem nemá, naopak by prodala svůj 1/6 podíl.
9) ZO jednohlasně schválilo "Smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti na stavbu
IZ-12-6001695/1 Kamberk /B 1522/" pro ČEZ
Distribuce.
10) ZO jednohlasně schválilo "Smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti
IP-12-6019347/1 Kamberk" - pro ČEZ
Distribuce.
11) ZO jednohlasně souhlasí s dělením pozemků
na základě geometrického plánu číslo 401229/2021, jedná se o pozemky parc.č. 3742/1 a
3743 v Hrajovicích, k.ú. Kamberk.
ZO jednohlasně souhlasí se zveřejněním
záměru prodeje a směny pozemků parc.č. 3742/1
o výměře 7682 m2, 3742/4 o výměře 3677 m2,
3743/1 o výměře 6251 m2, 3743/2 o výměře
3336 m2, 3743/3 o výměře 1692 m2, 3743/4 o
výměře 430 m2, dle geometrického plánu 401229/2021.
12) Soudní spor mezi Sokolem Kamberk a Obcí
Kamberk o vlastnické právo na přísálí
Sokolovny byl odložen na 3. 3. 2022. Obec bude
zastupovat JUDr. Hokeová. Soudní spor je
vyvolán Sokolem Kamberk, který požaduje po
Obci Kamberk převedení stavby přísálí na
pozemku 9/13 do vlastnictví Sokola Kamberk.
Přísálí bylo postavené tehdejším Místním

národním výborem Kamberk a občany
Kamberka v roce 1976, nyní je ve vlastnictví
Obce Kamberk. Obec přísálí odmítlo Sokolu
Kamberk vydat.
13) ZO jednohlasně schválilo příspěvek ve výši
2.000,- Kč Českému svazu včelařů Louňovice na
ochranu včelstev.
14) ZO jednohlasně schválilo příspěvek ve výši
12.000,- Kč ZŠ a MŠ Louňovice.
15) Upozorňujeme všechny majitele nemovitostí
o povinnosti vyplnit a odevzdat na OÚ
"Ohlášení poplatkové povinnosti na TKO" a
zaplatit místní poplatek. Nová vyhláška týkající
se odpadů je zveřejněna na www.kamberk.cz.
Obec odpadový systém dotuje a ze schváleného
poplatku nebudou poskytovány žádné slevy,
kromě slev uvedených ve vyhlášce.
16) ZO jednohlasně rozhodlo v souladu s § 6
odst. 5, písmene a) stavebního zákona o pořízení
Územního plánu obce Kamberk a pověřuje jako
určeného zastupitele pro pořízení ÚP
místostarostu p. D. Šedivého.
Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce:
Ing Alena jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Jakub Kosák
Mgr. Peter Kovářík
Zapisovatelka:
Vladislava Sirotková

OSTATNÍ
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OD 1.1.2022
V minulém Zpravodaji jsme se podrobněji věnovali novému systému odpadového hospodářství, který
platí od 1.1.2022. Zde je třeba zdůraznit, že poplatku se nově nikdo nevyhne. Zaplatí jak majitelé
nemovitostí, tak trvale hlášené osoby. Nebude se brát zřetel na množství produkovaného odpadu ani na
četnost pobytu v obci Kamberk. Stejně tak nebudou poskytovány žádné další slevy z poplatku, kromě ve
vyhlášce uvedených.
Platby, které nyní platíme jsou však na tento rok a bude
třeba ještě doplatit vyúčtování poplatku za uložení
odpadu za rok 2021. Tento na základě faktury od
skládky Ekoso Trhový Štěpánov, rozúčtovává Obec
mezi jednotlivé poplatníky.
Ke kontejnerům na tříděný odpad přibyl stříbrný
kovový kontejner (velká popelnice na 1100 litrů) na
směsný odpad. Je určen pro plátce do obecního
systému, kteří nechtějí mít svojí popelnici
z nejrůznějších důvodů – např. majitelé rekreačních
nemovitostí. Dále je kontejner určen pro plátce, kteří mají jednorázově větší množství směsného odpadu a
nevejde se jim do jejich popelnice. Obec plánuje pokrytí plochy s kontejnery kamerovým systémem, aby
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se předešlo nevhodnému ukládání odpadu (mimo nádoby, nevhodný odpad do nádob na tříděný odpad).
V plánu je i úprava a zpevnění plochy mezi obecní stodolou a budovou Obecního úřadu, kde jsou i
nádoby na odpad.
Obec pro potřeby občanů objednala velkoobjemový kontejner, který bude v Hrajovicích a Předbořicích
ve čtvrtek 21.4. a v Kamberku v pátek 22.4. Mezi 22.4. a 1.5. bude možné ukládat železný šrot na
obvyklých místech k tomu označených.
UKLIĎME ČESKO
V sobotu 2.4. se zapojíme do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Úklid bude probíhat po obvyklých
trasách dle zájmu dobrovolníků. V tuto chvíli již jsou rozebrané tyto cesty: Kamberk – Hrajovice;
Kamberk – směr Hrnčíře; cesta do Březin; cesta na Kalač. Sraz dobrovolníků bude v Kamberku v 9:00
hod na Městečku, kde dojde k rozdělených volných tras a předání pytlů a rukavic. V Hrajovicích a
Předbořicích nebude hromadný sraz, zájemce o úklid prosím o kontaktování , abych mohla dovézt pytle
a rukavice. Děkuji všem, kterým není pohled do okolí cest lhostejný. Linda Nárovcová
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SDH KAMBERK
Kamberští hasiči mají nově k dispozici zásahový vůz. Tento mohli již využít při likvidaci padlého stromu
na cestu na Otradov. Auto bude veřejnosti představeno na slavnostní akci 21.5.

PLÁNOVANÉ AKCE
2.4. 9:00 Městečko - UKLIĎME ČESKO – dobrovolníci kontaktujte L. Nárovcovou na tel: 777 938 568
9.4. 14:00 hřiště u kostela – TOPENÍ MORANY
30.4. 19:00 hřiště PÁLENÍ ČARODĚJNIC – nepotřebné dřevo je možné vozit na hromadu za hřiště
21.4. velkoobjemový kontejner Hrajovice, Předbořice
22.4. velkoobjemový kontejner Kamberk
22.4.-1.5. železný šrot
21.5. OSLAVA NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTA
28.5. 14:00-16:00 OSLAVA DNE MATEK
10.6. BRUTUS – zábava na hřišti pod hospodou
18.6. ZÁJEZD

Společenská rubrika
6.4. oslaví 70 let paní Marie Honsová
10.4. oslaví 75 let paní Jarmila Petrlíková
24.4. oslaví 80 let paní Jana Jircová
20.5. oslaví 80 let paní Jaroslava Smetanová
22.5. oslaví 70 let paní Jana Procházková
28.5. oslaví 70 let paní Hana Dvořáková
30.5. oslaví 65 let pan Jaroslav Slabý
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@gmail.com
kontakty: Linda Nárovcová, tel 777 938 568, linda.nary@volny.cz, Ing. Alena Jenšíková, tel 606 461 229
Zpravodaj číslo 51, vydáno 10. března 2022
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenčuní číslo MK ČR E 22095
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