Zápis z 15. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 24. dubna
2017 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamýk nad Vltavou
Přítomni: pp. Karel Balek, Marie Černá, František Daňhelka, Petr Halada, Jiří Klaus
Svatava Lajbnerová, Daniel Mach, Richard Mácha, Ing. Tomáš Postawa, Bc. Zbyněk
Růžička, Hana Skupilová, Ing. Václav Semilský, Jaroslava Špačková, Ing. Josef
Vencovský, Hana Viskupová
Určení zapisovatele
:
Určení ověřovatele zápisu :
Jednání řídil
:
Program jednání

Irena Růžičková
Marie Černá, Hana Viskupová
Petr Halada

1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
3. Informace z jednání rady obce
4. Kontrola usnesení
5. Informace o aktivitách výborů a komisí obce
6. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016
7. Návrh účetní závěrky obce za rok 2016
8. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
9. Návrh na odkup pozemku parc.č. 1395/7 k.ú. Kamýk nad
Vltavou
10. Návrh na odkup ½ pozemků parc.č. 1383/7, 913/8 a 811/33 v k.ú.
Kamýk nad Vltavou
11. Návrh na prodej pozemku p.č. 1451 k.ú. Kamýk nad Vltavou
12. Návrh na prodej pozemku p.č. 10/3 k.ú. Velká nad Vltavou
13. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
p.č. 915/3 a 1451 v k.ú. Kamýk nad Vltavou
14. Návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Příbrami
15. Návrh rozpočtové změny č. 2
16. Podání žádosti o dotaci na nákup dopravního automobilu pro
JSDH Kamýk nad Vltavou
17. Různé

1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
usn.č. 1-15/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Irenu Růžičkovou a ověřovatele
zápisu Marii Černou a Hanu Viskupovou. Schváleno 15 hlasy.
2. Schválení programu
Místostarosta obce navrhuje přeřadit bod č. 13 za bod 8
usn.č. 2-15/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program 15. jednání Zastupitelstva
obce Kamýk nad Vltavou s navrženou změnou pořadí projednání bodů jednání. Schváleno 15
hlasy.
3. Informace z jednání rady obce
Viskupová- příspěvek na péči
Špačková – příspěvek na péči, zda se jedná o jinou organizaci, než je Farní charita
- platba poplatku za odstranění překážky na cestě na Vápenici
- přidělení bytu v domě č.p. 159

- směna části pozemku s paní Čekanovou
usn.č. 3-15/2017: Zastupitelstvo obce bere informace z jednání rady obce na vědomí.
Schváleno 15 hlasy.
4. Kontrola usnesení
p. Lajbnerová předloží do 15.3.2017:
A) plán investic pro mateřskou školu do roku 2020
B) návrh na financování vzdělávacích aktivit mateřské školy na rok 2017 - nepředloženo
usn.č. 4-15/2017: Zastupitelstvo obce ukládá paní Lajbnerové předložit na příští jednání
zastupitelstva plán investic pro MŠ do roku 2020, návrh na financování vzdělávacích aktivit
MŠ na rok 2017. Schváleno 15 hlasy.
5. Informace o činnosti výborů a komisí obce
Balek – vítání občánků 29.4.2017
Postawa – Kecejme do toho – schůzka naplánovaná na polovinu května
Semilský – projednání Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2016 a rozpočtová změna č. 2 ve
finančním výboru obce
Růžička – zajištěna akce stavby májky
Lajbnerová – v květnu schůzka kulturní komise k přípravě Kamýckého prášení
usn.č. 5-15/2017: Zastupitelstvo obce bere informace o činnosti výborů a komisí obce na
vědomí. Schváleno 15. hlasy.
6. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Starosta obce informoval zastupitele o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok
2016.
usn.č. 6-15/2017: Zastupitelstvo obce bere informaci o přezkoumání hospodaření obce
Kamýk nad Vltavou za rok 2016 na vědomí. Schváleno 15 hlasy.
7. Návrh účetní závěrky obce za rok 2016
Předložena účetní závěrka obce Kamýk nad Vltavou za rok 2016.
usn.č. 7-15/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Kamýk nad Vltavou
sestavenou k 31.12.2016. Schváleno 15 hlasy
8. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
usn.č. 8-15/2017: Zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou schvaluje Závěrečný účet obce
Kamýk nad Vltavou za rok 2016 s výhradami, spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kamýk nad Vltavou za rok 2016 s vyjádřením, že byly zjištěny nedostatky
spočívající v: (§ 10 odst.3 písm. C) zákona č. 420/2004 Sb.)
C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za
předcházející roky spočívající v tom, že Zastupitelstvo obce usnesením č. 6-7/2015 ze dne
14.12.2015 schválilo rozpočet jako schodkových, přičemž na straně příjmů byla částka ve
výši 17 164 000,-Kč a na straně výdajů ve výši 17 664 000,-Kč. Avšak v předloženém návrhu
rozpočtu na rok 2016 byly příjmy ve výši 17 164 000Kč a výdaje ve výši 16 984 000,-Kč a
v této podobě byly přeneseny do výkazu FIN 2-12M.
Obec Kamýk nad Vltavou současně přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
které budou zaslány do 15 dnů na oddělení kontroly Středočeského kraje. Schváleno 15 hlasy.

9. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. p.č. 915/3 a 1451 v k.ú.
Kamýk nad Vltavou Přeložka kabelů a vybudování pilíře
usn.č. 9-15/2017: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je
umístění kabelového vedení NN a pilíře pojistkové skříně na pozemky parc.č. 1451 ostatní
plocha a 915/3 ostatní plocha v k.ú. Kamýk nad Vltavou, za finanční náhradu 1210,-Kč.
Č. stavby EP-12-6003226/1 Kamýk nad Vltavou – kabelové vedení pro p.č. 605.
Schváleno 15 hlasy.
10. Návrh na odkup pozemku parc.č. 1395/7 k.ú. Kamýk nad Vltavou
Pozemky ve prospěch obce od pana Patáka směrem na Hojšín, smluvní cena 100,-Kč/m2
usn.č. 10-15/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu jejímž předmětem je koupě
pozemku parc.č. 1395/7 ostatní plocha o výměře 263 m2 v k.ú. Kamýk nad Vltavou od pana
Josefa Patáka, za kupní cenu 26 300,-Kč.
Náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující.
Schváleno 15 hlasy.
11. Návrh na odkup ½ pozemků parc.č. 1383/7, 913/8 a 811/33 v k.ú. Kamýk nad Vltavou
Pozemek mezi domem pana Pavelky a Chýle – historická cesta směrem na Zhoř
usn.č. 11-15/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu jejímž předmětem je koupě
½ pozemků parc.č. 1383/7 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc.č. 811/33 lesní pozemek o
výměře 37 m2 a parc.č. 913/8 lesní pozemek o výměře 795 m2 v k.ú. Kamýk nad Vltavou od
paní Marie Čekanové, za kupní cenu 10 000,-Kč.
Náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující.
Schváleno 15 hlasy.
12. Návrh na prodej pozemku p.č. 1451 k.ú. Kamýk nad Vltavou
Prodej pozemku manželům Šimonovým
usn.č. 12-15/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 1451 ostatní plocha
o výměře 87 m2 v k.ú. Kamýk nad Vltavou, za kupní cenu 350,-Kč/m2 manželům Martinu a
Dagmar Šimonovým do společného jmění manželů (SJM).
Náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující.
Schváleno 15 hlasy.
13. Návrh na prodej pozemku p.č. 10/3 k.ú. Velká nad Vltavou
Prodej pozemku na žádost pana Pavla Maříka na odkup pozemku sousedícím se zahradou,
kupní cena 100,-Kč/ 1m2 + DPH
usn.č. 13-15/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 10/3 zahrada o
výměře 13 m2 v k.ú. Velká nad Vltavou panu Pavlu Maříkovi za kupní cenu 100,-Kč/m2.
K ceně bude připočteno DPH v odpovídající sazbě.
Náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující.
Schváleno 15 hlasy.
14. Návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Příbrami
Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Příbrami – Ing. Radomír Nepor
usn.č. 14-15/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje přísedícího Okresního soudu Příbram, na
volební období 2017 – 2021, pana Ing. Radomíra Nepora. Schváleno 15 hlasy.

15. Návrh rozpočtové změny č. 2
Předložen návrh rozpočtové změny č. 2
usn.č. 15-15/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2, ve které dochází
k navýšení příjmů o 145 066,04 Kč, ve výdajích o 1 054 278,05 a ve financování o částku
909 211,65 Kč a jeho výše bude činit 16 943 020,05 Kč. Schváleno 15 hlasy.
16. – Návrh na podání žádostí o dotaci z programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok
2018, který vyhlašuje MV - GŘ HZS ČR na akci: Nákup dopravního automobilu pro JSDH
Kamýk nad Vltavou. Schválení příslibu spolufinancování akcí ve výši minimálně 50%
nákladů.
usn.č. 16-15/2017: Zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou schvaluje podáním žádosti o
dotaci na akci - Nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Kamýk nad Vltavou do
programu "Dotace pro jednotky SHD obcí" pro rok 2018 a současně obec Kamýk nad
Vltavou přislibuje vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování akce "Nákup
dopravního automobilu pro JSDH Kamýk nad Vltavou" z vlastních zdrojů. Spolufinancování
bude ve výši minimálně 50 % nákladů akce. Konkrétní částka bude upřesněna v závislosti na
schválené výši dotace.
17. Různé
Balek – kdy budou instalovány měřiče rychlostí – květen 2017
Halada - podepsaná smlouva na zhotovení cisterny pro SDH Kamýk nad Vltavou
- instalace nových sirén v rámci dotace Protipovodňová opatření – 25.4.2017
- probíhá výstavba chodníku v rámci dotace „Kamýk nad Vltavou, severní
chodník – 1. Etapa“
- byla zahájena realizace schodů mezi bytovými domy č.p. 84 a 29 – čeká se na
zhotovení schodnic
- proběhla výměny chodbových oken v bytových domech 159,160 a 181
- přípravné práce sociální byty a pečovatelské byty v budově bývalé kuchyně
v KD
Postawa – informace o jednotce SDH Kamýk nad Vltavou
Špačková – posílání SMS zpráv o akcích, lepší značení parkoviště u hřiště,
Halada – jednání s nájemníky č.p. 181 o vyúčtování topné sezóny a dodávkách TUV za rok
2016
Zapsala

:

Irena Růžičková

Ověřovatelé zápisu

:

Marie Černá
Hana Viskupová

starosta obce
V Kamýku nad Vltavou 25.4.2017

místostarosta obce

