ZPRAVODAJ
Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC – číslo 25
leden 2016

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Ve čtvrtek 3. prosince 2015 se v Kamberku uskutečnila už poosmé Mikulášská besídka pro klienty ústavů
sociální péče a pro místní děti. Zúčastnilo se jí 100 klientů z deseti ústavů. Akci pořádají a podporují místní
občané, podnikatelé, spolky a Obec Kamberk. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zajištění besídky
vlastní prací, finančně či materiálně.
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MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
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DEN SENIORŮ
U příležitosti Dne seniorů uspořádala v sobotu 24. října 2015 Obec Kamberk posezení s občerstvením a
hudbou (nejen) pro seniory.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V sobotu 14. listopadu vyrazili rodiče s dětmi na lampiónový průvod. Sraz byl u kostela, odtud se pomalu
přesunuli k rybníku Kalač, kde byl pro děti připraven ve vykotlaném stromě „poklad“ v podobě sladkostí.
Zpáteční cestu v družném rozhovoru zakončili na tvrzi, kde si opekli špekáčky.
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DOKONČENÝ TARAS POD BUDOVOU ŠKOLY
V listopadu byla dokončena stavební část výstavby nového kamenného tarasu pod budovou školy
v Kamberku. Dodatečně byla provedena i kalkulace, kolik by stál taras v případě, že by se budoval
z betonových „šalovacích“ tvárnic a překvapivě by byl ještě o polovinu dražší. Na části plochy pozemku
pod školou bude v letošním roce vybudována další zpevněná plocha na kontejnery směsného odpadu a pro
případný sběr železného šrotu.

V HRAJOVICÍCH TO ŽIJE !
V Hrajovicích byla realizována výsadba záhonu na návsi. Jeho součástí je i vánoční strom, u kterého se
poslední listopadový víkend místní obyvatelé sešli, ozdobili ho, rozsvítili a oslavili tak začátek adventu.
O stejném víkendu se konal i výlov hrajovického rybníka.

4

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V KAMBERKU
Stejně tak jako v Hrajovicích, i v Kamberku je nový záhon, jehož součástí je vánoční jedle. A tak se i
kamberáci setkali na Městečku v sobotu 5. prosince a rozsvítili společně svůj nový stromeček. Nechyběl
ohňostroj, svařené víno, jitrnice a samozřejmě dobrá nálada a sousedská pospolitost.

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
A už tradičně na Štědrý den po obědě proběhlo zpívání koled u kostela, s hudbou a občerstvením. Slunečné
počasí vánoce moc nepřipomínalo.
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HAVARIJNÍ STAV MOSTU V KAMBERKU
Most v Kamberku přes řeku Blanici je ve vlastnictví Obce Kamberk, byl postaven ve 30. letech minulého
století a bez zásadnějších oprav nám vydržel až do současnosti. Bohužel nebyl plánován na stávající
dopravní, stavební a zemědělskou techniku, která mnohdy váží i přes 40 tun. Na mostu jsou již viditelná
poškození a praskliny a tak Obec zadala specializované firmě zpracování mimořádné prohlídky mostu.
Bylo zjištěno, že most je ve špatném stavu a do 5-ti let je nutno provést generální opravu ve finančním
objemu cca 5,5 milionu korun. Abychom zabránili dalšímu poškození mostu, je nutno omezit jeho
zatěžování, nosnost snížit na 20 tun a zúžit vozovku na mostě tak, aby vozidla nemohla najíždět k okrajům,
kde je poškození největší. Dopravní značky budou instalovány co nejdříve. Omezení se týká nejvíce ZD
Podblanicko, které bude pro příjezd těžké techniky do svého areálu dočasně využívat objízdnou trasu přes
most na Smršťově a Hrajovice. Prosíme všechny, aby sami respektovali a zároveň i dohlíželi na dodržování
omezení. Nikdo z nás se nechce dočkat zřícení přetíženého mostu pod projíždějícím vozidlem.

DOKONČENÍ OPRAVY STŘECHY KAPLE V PŘEDBOŘICÍCH
V minulém čísle Zpravodaje jsme byli informováni, že byla dokončena oprava krovu, střechy a věžičky
kaple v Předbořicích. Dodatečně byla do věžičky instalována schránka se vzkazem pro příští generace.
Při opravě střechy bohužel do kaple zateklo, došlo k odloupání barvy a na několika místech se objevila
původní výmalba – ornamenty či obrazy. Proběhl restaurátorský průzkum, z něho byla vypracována
zpráva, na základě které podáme žádost o dotaci na opravu vnitřních prostor, při kterých by byla
zrestaurována původní malba. V případě, že dotaci nezískáme, dojde k opětovnému vybílení kaple a
původní výmalba tak zůstane pod vrstvami barvy zachována do budoucna.
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ZÁBRADLÍ U KOSTELA
Aby se návštěvníkům kostela lépe stoupalo po
schodech, nechala k nim Obec instalovat zábradlí.

BLAHOPŘÁNÍ PANU KOSTELKOVI
Nejstarším občanem Kamberka je aktuálně pan
Lubomír Kostelka. Před vánoci ho byli navštívit a
popřát hodně zdraví zástupci Obce.

VÝROČNÍ SCHŮZE SDH
Výroční členská schůze Sboru dobrovolných
hasičů Kamberk se konala v pátek 18.prosince.
Starostou SDH je Stanislav Hudec, jeho
zástupcem Jan Kahoun, velitelem Josef Procházka
ml. a zástupcem velitele – velitelem družstva
Milan Jechoutek ml.

PAMÁTNÝ STROM
V poli za hřbitovem, vpravo od cesty směrem do
lesa Březiny, se nachází krásný památný strom,
dub letní. Dub byl původně u cesty, které vedla
z Předbořic do Křekovic, nyní je cesta zaniklá.
Zimní období, kdy na poli není porost a půda je
zmrzlá, je ideálním časem udělat si chvíli volna a
vyrazit k němu vycházku.

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA V PŘEDBOŘICÍCH
Práce na odbahnění návesního rybníka
v Předbořicích započaly v prosinci roku 2015.
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PROŘEZÁVKY DŘEVIN
V době vegetačního klidu probíhají prořezávky
dřevin.
Byly
poraženy
poškozené
lípy
v Kamberku a v Předbořicích. Dále byly
prořezány náletové dřeviny u rybníka Kalač, u
mostu v Kamberku a u lesní cesty v Táhlí.
Započala také úprava dřevin v okolí hřbitova,
která bude dále pokračovat. Probíhá jednání o
údržbě kaštanu v Hrajovicích, který je v hodně
špatném zdravotním stavu, padají z něj silné
větve, ale jedná se o památný strom a tak je jeho
údržba specifická.

TERMÍNY SVOZU POPELNIC - 2016
8. 1.
12. 2.
11. 3.
8. 4.
6. 5.
2. 6.
14. 7.
11. 8.
8. 9.
7. 10.
4. 11.
2. 12.

15. 1.
26. 2.
25. 3.
22. 4.
19. 5.
16. 6.
28. 7.
25. 8.
23. 9.
21. 10.
18. 11.
16. 12.

29. 1.

30. 6.

30. 12.

V termínech od 1. 1. do 8. 5. a od 12. 9. do 31. 12.
svoz v sudých týdnech v pátek.
V termínech od 9. 5. do 11. 9. svoz v sudých
týdnech ve čtvrtek.

AKTUÁLNÍ „OTEVÍRACÍ“ DOBY
Obecní úřad Kamberk
pondělí
10:00 – 12:00 15:00 -18:00
úterý-pátek 10:00 – 12:00
telefon:
317 852 728
e-mail:
oukamberk@quick.cz
Knihovna Kamberk – Linda Nárovcová
pondělí
9:30 – 10:00
první sobota v měsíci 9:30 – 10:00
telefon:
777 938 568
Pošta Kamberk
pondělí
8:00 – 11:00
úterý
12:30 – 15:30
středa
8:00 – 11:00
čtvrtek
12:30 – 15:30
pátek
8:00 – 11:00
telefon:
317 852 724

SAMOVÝROBA DŘEVA
V souvislosti
s plánovaným
vyčištěním
Načeradského dolce pod vodojemem od
náletových dřevin se zájemci o samovýrobu dřeva
v této lokalitě mohou hlásit u místostarosty Josefa
Procházky ml. Přednost budou mít občané
s trvalým pobytem.

Koloniál Kamberk – Veronika Švábová
pondělí
7:30 – 10:30
7:30 – 10:30
středa
pátek
7:30 – 10:30
telefon:
777 612 592

KONTEJNER NA BIOODPAD
A NA SMĚSNÝ PLAST
S příchodem zimy byl odvezen kontejner na
bioodpad, znovu bude instalován v dubnu.
Zároveň přibude do Kamberka, Předbořic i
Hrajovic kontejner na směsný plast –
v současnosti máme žlutý kontejner pouze na PET
lahve od nápojů, do kterého není možno
odhazovat jiné plasty.

Hospoda Kamberk – Martin Říha
pondělí
17:00 – 22:00
středa
17:00 – 22:00
čtvrtek
17:00 – 22:00
pátek
17:00 – 24:00
sobota
16:00 – 24:00
16:00 – 22:00
neděle
telefon:
317 852 735, 732 548 336
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SLOVO

STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané,
toto číslo našeho Zpravodaje je jubilejní, dvacátépáté.
Jen pro připomenutí, Zpravodaj vydáváme od roku 2010 a za tu dobu vy, kteří si jednotlivá čísla řadíte a
schováváte, máte díky tomu přehled o činnosti obecního úradu a prakticky o všem, co se v obci děje. A
můžete potvrdit, že naše obec nespí, ale žije aktivním společenským i tvůrčím životem. Můžeme vám slíbit,
že v práci na Zpravodaji budeme pokračovat, protože víme, že se vždy na další vydání těšíte a většina z vás
ho pečlivě pročítá a uschovává.
Od vydání posledního 24.čísla se toho v obci po stránce budování příliš nestalo. Dokončili jsme
opravu tarasu pod budovou obecního úradu. Prozatím nemáme vyčíslené celkové náklady na tuto akci,
ještě nejsou všechny práce s tím spojené dotaženy do konce. Také chceme vybudovat nové stanoviště
kontejnerů na zahradě pod školou.
Náklady na opravu kaple v Předbořicích se navýšily o 52 tis.Kč , jedná se o vícepráce na věžičce
kaple. Seženeme-li všechny potřebné podklady, v tomto roce podáme žádost o dotaci na opravu vnitřních
prostor kaple. V kapli se konají bohoslužby a proto chceme, aby i interiér měl důstojný ráz.
Pokud vás zajímá, co budeme podnikat v letošním roce a já věřím, že ano, stačí si projít rozpočet
obce na rok 2016 zveřejněný na webu a na úředních deskách. Je v něm zahrnut náš příspěvek k žádosti o
dotace na opravu místních komunikací, na opravu propustku za řekou, na opravu vnitřku kaple v
Předbořicích. Počítáme s rozšířením osvětlení, údržbou veřejné zeleně, s vyčistěním rybníka v
Předbořicích, s koupí části stodoly a její následné opravy.
Chlouba obce, most přes řeku Blanici, datovaný z roku 1926, dle odborné prohlídky potřebuje
opravy a údržbu. Odstranění zjištěných závad přijde, dle rozpočtu firmy Pontex, na více než 5 mil.Kč.
Samozřejmě, že práce se budou provádět postupně, jak nám to finanční možnosti dovolí. Dílo, které naši
předkové vybudovali a dodnes bez větších oprav slouží, musíme opatrovat a opravovat, abychom ho našim
potomkům zachovali v provozuschopném stavu.
Daří se nám udržovat společenský život v obci na dobré úrovni. Jako důkaz tohoto mého tvrzení je
vysoká úcast na předvánočních akcích. Rozsvícení vánočního stromku v Hrajovicích i v Kamberku bylo
vřelé a plné výborné nálady. Rovněž tak již tradiční zpívání koled před kostelem navodilo u všech
zúčastněných vánoční náladu. Poděkování patří všem, kteří se o organizaci a provoz těchto akcí zasloužili.
Všichni víme, o koho se jedná, nerada jmenuji, abych při tom na někoho nezapomněla. Ještě jednou, díky
vám.
Samozřejmě jako vždy se objeví připomínky k naší práci. Třeba k tomu, že pořádek na hřbitově
není na úrovni, která by tomuto pietnímu místu příslušela. Uděláme proto opatření, aby spadané listí bylo
průběžně uklízeno. Stromoví okolo hřbitova v nejbližší době dáme ořezat a stromy po zdravotní stránce
prozkoumat. Během zimy bychom rádi, stejně jako v minulých letech, vyčistili okolí místních komunikací
od náletových dřevin a křoví. Začali jsme cestou okolo Kalače a pod mostem v Kamberku. Budeme
pokračovat v úvozu od hřbitova směrem k Černému kříži, pod Hrajovicemi a v Táhlí, samozřejmě dovolí-li
nám to počasí. Myslivci přislíbili pomoc a vyčistí okolí cesty směrem na Hrajovice, pod vedením místního
rozhlasu, od hustého křoví.
Je rovněž mojí milou povinností poděkovat koncem roku za záslužnou práci některým občanům.
Nerada jmenuji, ale všichni mi jistě dáte za pravdu, že pan Vladimír Šafrata si naše díky zaslouží. Jeho
zásluhou máme celý rok nezávadnou vodu. Je ochoten kdykoli, ve svém oboru pomoci obci i vám
jednotlivým občanům. A jenom díky jemu můžeme obecní vodovod provozovat a udržovat cenu za vodu na
pro nás přijatelné úrovni.
Všem ostatním, kteří se staráte o společenský život obce, přicházíte s vlastními podnětnými
nápady, všem dohromady děkuji. Poctivým členům spolků, kteří obec v okolí zviditelňují a propagují. Vám,
kteří se staráte o hezký vzhled okolí vašich příbytků, jmenovitě oken plných květin. Také děkuji za práci
členům obecního zastupitelstva. Vytvořili jsme dělný kolektiv, kterému jde o zvelebování obce dle
finančních možností.
A co bychom si mohli přát v novém roce. Aby nám příroda alespoň na čas ukázala, jak vypadá
pravá ladovská zima. Alespoň na chvíli, delší zima sice prospěje přírodě, udělá radost dětem, ale nám
přidělá starosti s úklidem sněhu a ošetřením chodníků.
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A na závěr mého příspěvku, nedělejme si příliš starosti s tím, čím nás zahrnují media. Dnes
slyšíme samé poplašné a negativní zprávy . Přitom je spousta příjemných věcí, které se povedly, jak ve
světě, tak u nás . Važme si zdraví svého i našich blízkých, važme si malých radostí a potěšení. Více slavme,
slavme vše co se dá, výročí i všechno, co se nám povede. Buďme rádi, dokud máme s kým slavit, s kým se
podělit o radosti i starosti.
A nakonec, v našem nitru máme všichni místečko pro lásku, přátelství , ohleduplnost a obyčejnou lidskou
sounáležitost.
Jen to nalézt a projevit.
Alena Jenšíková, vaše starostka

SOKOL KAMBERK INFORMUJE
V listopadu skončila podzimní část soutěže třetí třídy odd.“B“ .Pro nás velmi dobře,skončili jsme na třetím
místě. Bohužel jsme prohráli poslední tři zápasy ze čtyř, z důvodů zraněních a nemocí našich hráčů a z
toho plynoucí horší hry, ale i aktivitou našich nejbližších sousedů v tabulce - jak finanční, kdy motivovali
některá mužstva k dobrým výkonům nebo nasazení hráčů „A“ mužstva, nebo motivací rozhodčích. Přesto
jsme velice spokojení s umístěním a předvedenou hrou. Vždyť například Patrik Tulej je na druhém místě
střelecké tabulky celé soutěže i přesto že pro zranění nemohl odehrát poslední tři zápasy soutěže. Po
skončení soutěže jsme dobré umístění a spokojenost oslavili na dokopné.
V prosinci jsme se zúčastnili jako každoročně turnaje „vánoční kapřík“ v Praze. Na tomto turnaji je možno
vidět i řadu ligových hráčů.Ze čtyřčlenné skupiny jsme postoupili, ale ve vyřazovací části jsme vypadli.
25.prosince jsme odehráli Flosman cap.- turnaj v Mladé Vožici , tam jsme neuspěli, protože řada našich
hráčů tento turnaj nemá ráda, protože je tam hodně družstev a po odehraných dvanácti minutách se čeká
třeba hodinu na další zápas.Turnaj trvá celý den a odehrajete maximálně pětkrát dvanáct minut.
Po Novém roce v sobotu 2.ledna proběhl tradiční silvestrovský turnaj ve stolním tenise. Poprvé v historii
až v lednu, ale to je dáno svátky,volnem a pracovními dny .Z deseti hráčů zvítězil Petr Svozil před Petrem
Moravcem a Jirkou Kosákem.
Závěrem chceme při této příležitosti poděkovat všem hráčům a příznivcům a v neposlední řadě i obecnímu
zastupitelstvu za Vaší přízeň a podporu v roce 2015. Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a štěstí a
rovněž mnoho radosti z výsledků našich sokolů.
Jechoutek Milan st.

5.1.2016
fotbalové družstvo v roce 2005, poznáte je ?
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 23. listopadu
2015.

zástupců BENEBUSU budou zachovány všechny
stávající autobusové spoje.
10) ZO projednalo možnost výstavby rodinných
domů v Kamberku a rozhodlo oslovit nejprve
vlastníky a uživatele vedlejších parcel.
11) ZO jednohlasně odsouhlasilo přijmout dar od
p. Jiřího Míky. Jedná se o podíl 12/107 pozemků
parc. č. 652/20 o celkové výměře 18 m2, parc. č.
4141 o celkové výměře 763 m2 v katastrálním
území Kamberk a dále akcie společnosti
Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. ve
jmenovité hodnotě 15.000,- Kč.
12) Do konce listopadu bude ukončeno mazání
proti okusu, oplocenky jsou opravené. V lesích
jsou jednotlivé stromy napadené kůrovcem.
Lokality s kůrovcem, t.j. Táhlí, Předbořská stráň a
Březiny budou vytěženy. Přes zimní období obec
plánuje prořezání náletových dřevin okolo
obecních cest a okolo hřbitova.
13) Dokončuje se oprava tarasu pod budovou OÚ
a úprava zeleně v obci.
14) - ZO jednohlasně souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na opravu komunikací v Kamberku parc.
č. 2722/7, 2723/2, 355/4, 369/2 a v Předbořicích,
parc.č. 3394/2, 3066, 3070 a 3082/1.
- Vzhledem k špatnému zdravotnímu stavu
památného stromu jírovce maďal na návsi v
Hrajovicích vyzývá ZO Český svaz ochrany
přírody ve Vlašimi k urychlenému průzkumu
tohoto stromu a rozhodnutí co s ním. Hrozí
nebezpečí úrazu pádem větví.
- ZO projednalo žádost p. Martina Jenšíka o
zřízení věcného břemene na obecním pozemku
kvůli samostatnému příjezdu k nemovitosti č.p.
113.

Přítomni: ing A. Jenšíková, P. Drahoš, F.
Kříženecký, I. Melicharová, J. Procházka, D.
Šedivý, A. Zachařová
Ověřovatelé zápisu: P. Drahoš, F. Kříženecký
Zapisovatelka: V. Sirotková
Program:
1) Kontrola usnesení z 5. 10. a 9. 10. 2015
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2015 č. 7
3) Dílčí přezkoumání hospodaření obce - závěr
4) Rozpočtový výhled na léta 2016 - 2020
5) Inventura obecního majetku - jmenování
inventurní komise
6) Rozpočet obce na rok 2016
7) Oprava kaple v Předbořicích - závěrečné
vyhodnocení
8) Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2016
9) DSO BENE-BUS - informace z jednání
10) Projednání možností výstavby v obci
11) Přijetí daru od p. Jiřího Míky
12) Hospodaření v obecních lesích
13) Postup prací v obci
14) Ostatní obecní záležitosti
1) byla provedena kontrola usnesení z 5. a
9.10.2015
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2015 č. 7 dle předloženého návrhu.
3) ZO projednalo zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce v roce 2015 a přijímá toto
nápravné opatření: ukládá správci rozpočtu, aby
rozpočtová opatření vypracoval předem v
souladu se zák. č. 250/2000Sb.
4) ZO jednohlasně schválilo rozpočtový výhled na
léta 2016 - 2020 dle předloženého návrhu.
5) Starostka obce jmenovala inventurní komisi ve
složení: předseda D. Šedivý, členové ing A.
Jenšíková, F. Kříženecký, J. Procházka, A.
Zachařová. Komise po proškolení provede
fyzickou inventuru obecního majetku, dokladová
inventura proběhne po účetním ukončení roku.
6) ZO projednalo a připravilo schodkový
položkový rozpočet obce na rok 2016. Návrh
bude zveřejněn na úrední i elektronické desce
úradu a schválen na zasedání ZO dne 28. 12.
2015.
7) ZO jednohlasně odsouhlasilo navýšení ceny
opravy kapličky v Předbořicích (výměna horní
věžičky) o 52.272,- Kč.
8) Projednání, případně schválení rozpočtu DSO
Blaník na rok 2016 se odsouvá na
příští zasedání ZO.
9) Příspěvek DSO BENEBUS zůstává stejný,
190,- Kč na občana a v příštím roce dle ujištění

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.
Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Drahoš, František
Kříženecký
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 23. listopadu
2015.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2015 č. 7 dle předloženého návrhu.
- ZO projednalo zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce v roce 2015 a přijímá toto
nápravné opatření: ukládá správci rozpočtu, aby
rozpočtová opatření vypracoval předem v
souladu se zák. č. 250/2000Sb.
- ZO jednohlasně schválilo rozpočtový výhled na
léta 2016 - 2020 dle předloženého návrhu.
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- ZO jednohlasně odsouhlasilo navýšení ceny
opravy kapličky v Předbořicích (výměna horní
věžičky) o 52.272,- Kč.
- ZO jednohlasně odsouhlasilo přijmout dar od p.
Jiřího Míky. Jedná se o podíl 12/107 pozemků
parc. č. 652/20 o celkové výměře 18 m2, parc. č.
4141 o celkové výměře 763 m2 v katastrálním
území Kamberk a dále akcie společnosti
Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. ve
jmenovité hodnotě 15.000,- Kč.
- ZO jednohlasně souhlasí s podáním žádosti o
dotaci na opravu komunikací v Kamberku parc. č.
2722/7, 2723/2, 355/4, 369/2 a v Předbořicích,
parc.č. 3394/2, 3066, 3070 a 3082/1.

6) ZO poměrem hlasů 5 pro 2 proti (P. Drahoš a
F. Kříženecký) rozhodlo uzavřít "Partnerskou
smlouvu s geoparkem Kraj blanických rytířů". Na
základě této smlouvy bude možná větší
propagace místních podnikatelů a zachová se
akce "Putování za zlatem", pochod s rýžováním
zlatinek.
7) ZO jednohlasně vydalo souhlas se sídlem
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů Kamberk na adrese
Kamberk č.p. 71.
Na závěr starostka poděkovala všem
zastupitelům za úcinnou pomoc při řešení
problémů v obci, zajišťování plánovaných akcí i
zabezpečení bezproblémového chodu obce.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka

Z tohoto zasedání bylo vypracováno usnesení,
které je nedílnou součástí zápisu.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 28. 12. 2015.

Starostka obce. ing Alena Jenšíková
Ověřovatelé zápisu: Josef Procházka, Anežka
Zachařová
Zapisovatelka: Vladislava Sirotková

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

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Kamberk, konaného dne 28. 12. 2015.

Program:
1) Kontrola usnesení z 23. 11. 2015
2) Úprava rozpočtu obce na rok 2015 č. 8
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2016
4) Převedení nákladů na mzdy za prosinec 2015
do nákladů rozpočtu obce na rok 2016
5) Inventarizace obecního majetku
6) Partnerská smlouva s geoparkem Kraj
blanických rytířů
7) Souhlas se sídlem Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů
Kamberk v č.p. 71
8) Ostatní obecní záležitosti

- ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2015 č. 8 dle předloženého návrhu.
- ZO zveřejnilo na úřední i elektronické desce
návrh položkového schodkového rozpočtu obce
na rok 2016. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky. Rozpočet je schodkový a schodek ve
výši 1.712.200,- Kč bude financován z přebytku
minulých let. ZO předložený návrh jednohlasně
odsouhlasilo.
- ZO jednohlasně rozhodlo převést náklady na
mzdy za prosinec 2015 do nákladů rozpočtu obce
v roce 2016.
- Členové inventurní komise provedli fyzickou
kontrolu majetku obce, dokladová inventura bude
provedena po úcetní uzávěrce roku 2015.
Inventurou nebyly zjištěny inventurní rozdíly a její
závěry ZO jednohlasně odsouhlasilo.
- ZO poměrem hlasů 5 pro 2 proti (P. Drahoš a F.
Kříženecký) rozhodlo uzavřít "Partnerskou
smlouvu s geoparkem Kraj blanických rytířů". Na
základě této smlouvy bude možná větší
propagace místních podnikatelů a zachová se
akce "Putování
za zlatem", pochod s rýžováním zlatinek.
- ZO jednohlasně vydalo souhlas se sídlem
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů Kamberk na adrese
Kamberk č.p. 71.

1) byla provedena kontrola usnesení z
23.11.2015
2) ZO jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2015 č. 8 dle předloženého návrhu.
3) ZO zveřejnilo na úrední i elektronické desce
návrh položkového schodkového rozpočtu obce
na rok 2016. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky. Rozpočet je schodkový a schodek ve
výši 1.712.200,- Kč bude financován z přebytku
minulých let. ZO předložený návrh jednohlasně
odsouhlasilo.
4) ZO jednohlasně rozhodlo převést náklady na
mzdy za prosinec 2015 do nákladů rozpočtu obce
v roce 2016.
5) Členové inventurní komise provedli fyzickou
kontrolu majetku obce, dokladová inventura bude
provedena po úcetní uzávěrce roku 2015.
Inventurou nebyly zjištěny inventurní rozdíly a její
závěry ZO jednohlasně odsouhlasilo.

Starostka obce: ing Alena Jenšíková
Zástupce starostky: Josef Procházka
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CO NÁS ČEKÁ …
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Ještě jednou Sokol Kamberk, tentokrát družstvo dorostu v roce 2009.

.

Společenská rubrika
2.1. oslavil 65 let pan Jaroslav Jechoutek z Kamberka
18.1. oslaví 65 let pan Václav Petrlík z Kamberka
19.1. oslaví 50 let pan Petr Franěk z Kamberka
21.1. oslaví 83 let pan Josef Hajný z Hrajovic
13.2. oslaví 75 let paní Marie Javorská z Předbořic
20.2. oslaví 60 let paní Miluše Vosátková z Kamberka
9.3. oslaví 80 let pan Josef Franěk z Kamberka
12.3. oslaví 88 let pan Josef Kahoun z Hrajovic
23.3. oslaví 70 let paní Marie Hajná z Hrajovic
31.3. oslaví 89 let pan Lubomír Kostelka 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 25, vydáno 12.ledna 2016
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 2209
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