Zpráva o činnosti Rady obce Kamýk nad Vltavou od posledního zasedání ZO.
Rada obce projednala na svém jednání dne /a schválila, pokud není uvedeno jinak/:

37. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 5. června 2018. Jednání se konalo od
16.30 hodin v kanceláři místostarosty obce.
1. Kontrola usnesení
2. Žádost p. Novotného na pronájem zahrádky na pozemku p.č. 680/126 k.ú. Kamýk nad
Vltavou o výměře 196 m2.
3. Návrh žádosti na dotaci na pořízení nákladního elektromobilu pro obec ze SFŽP v celkové
hodnotě do 1. mil Kč s dotací 600.000,- Kč.
4. Žádost Marka Švagra na prodej pozemků a stavby garáže na pozemcích p.č. 1448, 1449 a
s.p. 446 se stavbou vše v k.ú. Kamýk nad Vltavou.
5. Žádost p. Poláška na umístění mola ve Velké. Není jasné umístění mola.
6. Informace o pokládce asfaltu na silnici II/102 Kamýk
7. Pojištění nových hasičských dopravních prostředků. Dopravní automobil Ford Tranzit a
hasičský přípojný vozík. Obeslány pojišťovny, nejlepší nabídku podala Česká pojišťovna.
8. Žádost p. Blanky Dospivové na pokácení jedné jedle na pozemku p.č. 940/41 k.ú. Kamýk
nad Vltavou. Jedná se o naléhavé kácení z důvodu ohrožení.
9. Výsledek konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou. Do
konkurzního řízení se přihlásila jedna uchazečka. Konkurzní komise na základě výsledků
konkurzu a zaslaných podkladů nedoporučuje jmenovat uchazečku do funkce ředitelky ZŠ a
MŠ Kamýk nad Vltavou.
10. Pověření výkonem funkce ředitele ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou. Z důvodu toho, že nebyl
jmenován nový ředitel příspěvkové organizace, je nutné někoho pověřit do doby jmenování
nového ředitele.
11. Různé
- informace o výběrovém řízení na stavbu kanalizace stoky BC
- informace o exekuci na byt p. Plachého
38. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 18. července 2018. Jednání se konalo
od 16.30 hodin v kanceláři místostarosty obce.
1. Kontrola usnesení
2. Informace o akceptaci projektu Europe for Citizens
3. Jmenování komise pro výběr dodavatele stavby komunitního centra v bývalé vojenské
jídelně u kulturního domu. Jednání výběrové komise se uskuteční 26.7.2018.
4. Žádost Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou o povolení výjimky z počtu dětí
v mateřské škole pro školní rok 2018/2019 ve třídě starších dětí o 4 děti na celkových 28 dětí
ve třídě a ve třídě mladších dětí o 1 dítě na celkových 25 dětí ve třídě.
5. Žádost p. Karla Ráže na pokácení 9 kusů stromů na pozemku p.č. 147/15 k.ú. Kamýk nad
Vltavou, který je v jeho vlastnictví.
6. Žádost p. Zdeňka Psoty na pokácení 2 stromů na jeho pozemku 156/4 k.ú. Kamýk nad
Vltavou, který je v jeho vlastnictví
7. Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou
s předpokladem ustanovení nového ředitele do funkce od 1.1.2019.
8. Žádost společnosti MATANA a.s. o příspěvek na údržbu židovského hřbitova na rok 2018.
9. Informace o stavbách v obci, dokončení mostu ve Velké, stavba sociálních bytů v KD.
10. Informace o rekonstrukci komunikace II/102 a II/118. Předpokládané termíny uzavírek a
objížděk.
11. Návrh na podání žádosti do Programu 2018 Středočeského kraje pro poskytnutí dotací na
obnovu památek určených ke společenskému využití

12. Různé
- informace o akci Pivosláva - Růžička
- funkčnost Sdružení obcí Sedlčanska a jeho přínos pro obec - Růžička
- vystřihání náletových jasanů na hřbitově – Semilský
39. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 29. srpna 2018. Jednání se konalo od
16.30 hodin v zasedací místnosti obce.
1. Kontrola usnesení
2. Výsledky výběrového řízení na “Splašková a dešťová kanalizace Kamýk nad Vltavou –
stoka BF a DC-2”. Nejlepší nabídku do výběrového řízení podala firma Šindler, důlní a
stavební společnost s r.o., IČ 00204382.
3. Aktualizace nájemní smlouvy se ZS Dublovice. Bude předloženo na dalším jednání rady
obce.
4. Samovýroba palivového dřeva, nabídka samotěžby z obecních lesů. Cena bude stanovena dle
množství vytěženého dřeva, jeho kvality a možnosti přístupu k těžbě na 200-500 Kč za m3.
5. Žádost pp. Semilského, Štroba, Kroupy a paní Bambouskové na zřízení výjezdu od jejich
nemovitosti č.p. 171 na pozemek místní komunikace p.č. 1379/5 v k.ú. Kamýk nad Vltavou.
6. Žádost na ÚZSVM na převod pozemku 779 k.ú. Velká nad Vltavou
7. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova na akci “Splašková a
dešťová kanalizace Kamýk nad Vltavou – stoka BF a DC-2”.
8. Žádost paní Oxany Ondříčkové na povolení kácení dřevin ve Velké
9. Návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.10.2018 pro nově uzavřené smlouvy na
35 Kč za m2.
10. Informace o dostavbě sociálních bytů a o vytipování vhodných nájemníků. Harmonogram
stavby je dodržován a jsou vytipováváni nájemníci, kteří by splňovali kritéria pro přidělení
bytu.
11. Návrh na realizaci úsekového měření rychlosti, chytrého semaforu. Bude proveden
monitoring projíždějících vozidel za účelem vyhodnocení překračování rychlosti. Nadále
budeme žádat o schválení omezení rychlosti pro vozidla nad 10 tun.
12. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2018. Rozpočtovým opatřením dojde k navýšení rozpočtu
o 2.000.000 korun v příjmech i výdajích a jeho výše bude činit 29.752.073,67 Kč.
13. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby komunitního centra Kamýk nad Vltavou
v přízemí kulturního domu. Nejvýhodnější nabídku podala firma S.B, s.r.o., IČ 25652362.
14. Žádost Michaely Fejtové Krajské o přechod nájmu obecního bytu v č.p. 162 Kamýk nad
Vltavou na dcery Anetu Krajskou a Darinu Krajskou.
15. Návrh na úhradu nákladů na realizaci Akademie třetího věku, která bude probíhat ve druhé
polovině roku 2018 a zúčastní se jí 20 seniorů z obce. Předpokládané náklady jsou 20.000,- Kč.
16. Návrh na příspěvek pro nákup vozidla pro Domov důchodců Sedlčany ve výši 5.000,- Kč.
Za příspěvek bude na vozidle umístěna reklama obce se znakem.
17. Informace o podaných grantech, Fond hejtmana, Fond životního prostředí, Fond obnovy
památek, Obec přátelská seniorům.
18. Různé
- Halada, informace o personálních změnách v mateřské školce
- Růžička, situace kolem vjezdu do Drůbežárny ve Velké
- Růžička, stav cesty u vodárny na Zduchovice

