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/:

20. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 10. června 2020.
Kontrola usnesení, žádné usnesení nevyplývá ke kontrole
Žádost Pavla Mrázka o odprodej pozemku p.č. 175/6 k.ú. Kamýk nad Vltavou
Návrh směny části pozemku p.č. 789/2 za 1004/14 a 890/5 v k.ú. Velká nad Vltavou se ZS
Dublovice
Návrh na podání žádosti na MO ČR o bezúplatný převod objektu opevnění vz.37 na zahradě paní
Jarolímkové
Návrh na podání žádosti na Lesy ČR o bezúplatný převod historických cest v k.ú. Velká nad
Vltavou a Kamýk nad Vltavou.
Žádost Zdeňka Krejčího o pronájem zahrádky u domu č.p. 221.
Žádost ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Kamýk nad Vltavou
Žádost ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou o povolení výjimky z počtu žáků MŠ Kamýk nad Vltavou
Informace o přerušení provozu MŠ Kamýk nad Vltavou o hlavních prázdninách 2020
Návrh na podání žádosti do ESFC, výzva 109 pro územní samosprávné celky s názvem „Přívětivé
úřady na Sedlčansku“ pro Kamýk nad Vltavou, Zduchovice, Jesenice, Vysoký Chlumec,
Návrh na přidělení sociálního bytu č.p. 155 Kamýk nad Vltavou
Návrh na stanovení nájemného v obecních bytech s vytápěním. Rozdělení bytových kategorií
zrušeno v roce 2006, návrh na zvýšení nájemného v bytech s dodávkou tepla.
Informace a návrh na výměny bytů stávajících nájemníků obce
Informace o soudních sporech za dlužné nájemné s nájemníky
Návrh na snížení nájemného pro OSVČ za pronájem obecních nebytových prostor v roce 2020
Informace o opravě zdi fary v Kamýku nad Vltavou, jednání vedena se správcem Římskokatolické
farnosti Kamýk nad Vltavou a s dobrovolníky. Návrh na opravu čelní zdi a boční zdi do ulice u
hospodářských budov. Žádost farnosti o příspěvek na opravu. Obec bude sekat pozemek a opraví
plot a uzavře stavební otvory.
Různé
- Růžička, pozvání ředitele ZŠ a MŠ na jednání rady obce
- Halada, horní cesta ke kamýcké elektrárně
- Růžička, návrh parcelace lokality BV8
- Špačková – zamykání vrátek u mateřské školy
21. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 29. června 2020.
Kontrola usnesení, žádné usnesení nevyplývá ke kontrole
Hodnocení ředitele příspěvkové organizace za uplynulý školní rok 2019/2020, přizván ředitel
příspěvkové organizace, který provedl zhodnocení končícího školního roku
Informace o kauzách s nájemníky bytů.
Informace o koordinaci cestovního ruchu v obci, schůzka s podnikateli, kteří se věnují cestovnímu
ruchu, propagace obce v TV Fonka, v Příbramském deníku, na plakátech.
Příjem TV signálu v obci, vysíláme čtyři multiplexy na kanálech 23,30,33,40. Jednáme o
možnostech rozšíření příjmu TV signálu.
Seminář k lokalitě BV8, seminář se bude konat za účasti pana architekta Ivana Plicky, zpracovatele
územního plánu obce 28.7. od 18 hodin na místě samém.
Program rozvoje obce Kamýk nad Vltavou, zpracování dokumentu bude zahájeno na konci září
2020 za pomoci externích zpracovatelů.
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na projekt „Obnova veřejného prostranství u kulturního
domu Kamýk nad Vltavou“
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou

Různé
- Informace o získání dotace na zařízení komunitní dílny
- Informace o parkování před domem Ježkových
22. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 28. července 2020.
Kontrola usnesení, žádné usnesení nevyplývá ke kontrole
Výběrové řízení na projekt „Obnova veřejného prostranství u kulturního
Vltavou“
Stanovení pořadí dle výběrové komise: firma, IČ, cena bez DPH
1. Žežulka stavební s.r.o., IČ 08209022
2. Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o., IČ 25652362
3. S-B s.r.o., IČ 00204382

domu Kamýk nad
1.136.508,65 Kč
1.384.396,75 Kč
1.410.020,83 Kč

23. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 20. srpna 2020.
Kontrola usnesení, žádné usnesení nevyplývá ke kontrole
Žádost o odprodej pozemku parc.č. 175/6 k.ú. Kamýk nad Vltavou, žadatel paní Bočková.
Návrh směny pozemků parc.č 675, 1411/3, 1381/10, 146/3 a 146/7 za č.p.154 s pozemky st.154 a
p.č.1422/2 Povodí Vltavy s.p. vše v k.ú. Kamýk nad Vltavou.
Žádost o připojení na kanalizaci - Adam Orlický, pozemek p.č. 925/25 k.ú. Kamýk nad Vltavou.
Žádost o připojení na kanalizaci a vodovod - pan Čepelák a Sládek, pozemek p.č. 921/3 k.ú.
Kamýk nad Vltavou
Žádost o souhlas s umístěním tepelného čerpadla p. Daniel Bendl č.p. 143 a m. Poštovi č.p. 144 na
instalaci tepelného čerpadla na stěnu domu.
Žádost o pronájem části pozemku pod plechovou garáží parc.č. 777/2 k.ú Kamýk nad Vltavou p.
Vítězslav Soudil
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby s ČEZ
Distribuce a.s.- na pozemek 1225 k.ú. Velká nad Vltavou
Žádost ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou o přijetí daru od zástupců rodičů ve výši 46.716,- Kč.
Žádost Ivany Hulanové o rozšíření zahrádky, malou část by převzala od pana Dušana Majera, který
souhlasí.
Návrh na administraci projektů FVE MŠ a FVE ZŠ. Výběrové řízení, řízení projektů, žádosti o
platbu.
Návrh smlouvy o nepřetržitém dálkovém monitoringu s okamžitým bezpečnostním zásahem
s firmou D.I. SEVEN, a.s. za 1,-Kč ročně.
Informace o rozpočtovém opatření č. 5/2020. Rozpočet bude ve výši 30.449.584,61,- Kč.
Různé
- Halada, informace o výběrovém řízení na místo vedoucího stavebního úřadu
- Špačková, stav márnice na kamýckém hřbitově a možnosti parkování u domu 160

