Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 9.listopadu
2020 od 18,00 hodin v jídelně Základní školy Kamýk nad Vltavou.
Přítomni: pp. Karel Balek, Marie Černá , Petr Halada, Jiří Klaus, Daniel Mach,
Richard Mácha, Kateřina Ptáčková, Ing. Přemysl Růžička, Bc. Zbyněk Růžička, Ing.
Václav Semilský, Jaroslava Špačková, Miroslav Tulach , Ing. Roman Turza od bodu 3,
Ing. Josef Vencovský
Omluveni: Hana Viskupová
Určení zapisovatele

:

Irena Růžičková

Určení ověřovatele zápisu

:

Jaroslava Špačková, Miroslav Tulach

Jednání řídil

:

Petr Halada

Program jednání
1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
3. Informace z jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou
4. Informace z jednání výborů a komisí obce
5. Přidělení bytu 3+1 v domě č.p. 161 a garsoniéry v domě č.p. 159
6. Návrh rozpočtového opatření č. 10
7. Plán inventur na rok 2020
8. Návrh rozpočtu obce pro rok 2021
9. Návrh odpisu dlužné částky za Miroslava Perlíka
10. Kupní smlouva s ÚZSVM – parc.č. 6/5, 6/6 a 6/8 v k.ú. Velká nad Vltavou
11. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. – parc.č. 1383/4 v k.ú. Kamýk nad
Vltavou
12. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s.-parc.č. 1050/1 a 1044/15 v k.ú. Velká
nad Vltavou
13. Informace o účasti obce na dražbě pozemků ve Velké
14. Diskuze o systému a platbách nakládání s odpady a o místních poplatcích
15. Různé
1. Stanovení zapisovatele
usn.č. 1-11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Irenu Růžičkovou. Schváleno 13
hlasy.
2. Stanovení ověřovatelů zápisu
usn.č. 2-11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu – paní Jaroslavu
Špačkovou a pana Miroslava Tulacha. Schváleno 13 hlasy.
3. Schválení programu
usn.č. 3-11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program 11. jednání Zastupitelstva
obce Kamýk nad Vltavou. Schváleno 14 hlasy. Na jednání ZO se dostavil Roman Turza,
4. Informace z jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou
Tulach – žádost o výměnu bytu paní Holubové v č.p. 159 – výměna proběhla

usn.č. 4-11/2020: Zastupitelstvo obce bere informace z jednání Rady obce Kamýk nad
Vltavou na vědomí. Schváleno 14 hlasy.
5. Informace z jednání výborů a komisí
usn.č. 5-11/2020: Zastupitelstvo obce bere informace z jednání výborů a komisí na vědomí.
Schváleno 14 hlasy.
6. Přidělení bytu 3+1 v domě č.p. 161 a garsoniéry v domě č.p. 159
Růžička Z. – žádost o výměnu bytu paní Veselá a paní Pešková – zda by výměna bytu
neměla být uskutečněna před přidělením bytu novému zájemci s ohledem na předchozí
jednání
Vencovský – návrh doplnění k pravidlům při výměně obecních bytů - výměna bytu by byla
zpravidla možná až po uplynutí 1 roku od přidělení bytu
Semilský – protinávrh doplnění k pravidlům při výměně obecních bytů - výměna bytu by byla
zpravidla možná až po uplynutí 2 let od přidělení bytu
Hlasování o návrhu p. Semilského - pro: Semilský, Balek, Klaus, Černá, Špačková, Ptáčková,
proti: Vencovský, Růžička Zbyněk, Růžička Přemysl , Turza, Tulach, zdrželi se: Halada,
Mach, Mácha
Hlasování o návrhu p. Vencovského - pro: Vencovský, Halada, Růžička Zbyněk, Růžička
Přemysl, Tulach, Turza, Mach, Mácha, proti: Semilský, Balek, Klaus, Černá, Špačková,
zdržel se: Ptáčková
usn.č. 7-11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění pravidel k výměně bytů v obecních
bytech ve znění Výměna obecního bytu je zpravidla možná po uplynutí jednoho roku od
přidělení obecního bytu. Schváleno 8 hlasy.
Vyhodnocení provede paní Jaroslava Špačková, tajné hlasování.
- garsoniéra v domě č.p. 159 levý vchod – p. Mach se vzdal hlasování z důvodu
předpodjatosti
1.kolo – 6 hlasů Němcová Michaela, 7 hlasů Machová Zuzana
2. kolo- 5 hlasů Němcová Michaela, 8 hlasů Machová Zuzana
usn.č. 6-11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení garsoniéry č. 13 v č.p. 159
v Kamýku nad Vltavou levý vchod slečně Zuzaně Machové. Schváleno 8 hlasy.
- byt 3+1 v č.p. 161 levý vchod
1.kolo 3 hlasy Milovičová Jana, 11 hlasů Balková Lucie
uns.č. 8-11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 3 + 1
v Kamýku nad Vltavou č.p. 161 levý vchod slečně Balkové Lucii. Schváleno 11 hlasy.
7. Návrh rozpočtového opatření č. 10
usn.č. 9-11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 10, ve
kterém dochází k navýšení příjmů o 1 089 046,55 Kč, výdajů o 10 887 774,74Kč a ve
financování o 9 798 728,19Kč a jeho výše bude činit 39 233 840,15Kč. Schváleno 14 hlasy.
8. Plán inventur na rok 2020
usn.č. 10-11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Plán inventur Obce Kamýk nad
Vltavou na rok 2020, který je přílohou Směrnice č. 1 pro provedení inventarizace. Schváleno
14 hlasy.

9. Návrh rozpočtu obce pro rok 2021
usn.č. 11-11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh schodkového rozpočtu obce Kamýk
nad Vltavou na rok 2021, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let. Rozpočet
je schválen na paragrafy. Schváleno 14 hlasy.
10. Návrh odpisu dlužné částky za Miroslava Perlíka
Odpis dlužné částky za nájemné a služby spojené s užíváním obecního bytu v č.p. 141
v Kamýku nad Vltavou po zemřelém Miroslavu Perlíkovi, která činí 11 826,- Kč.
usn.č. 12-11/2020: Zastupitelstvo souhlasí s odpisem dlužné částky ve výši 11 826,- Kč po
zemřelém Miroslavu Perlíkovi. Schváleno 14 hlasy.
11. Kupní smlouva s ÚZSVM – parc.č. 6/5, 6/6 a 6/8 v k.ú. Velká nad Vltavou
Součástí projednávaného budu byla i informace o dražbě pozemků ve Velké.
usn.č. 13-11/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/SPB/5418/2020SPBM jejímž předmětem je koupě pozemků parc.č. 6/5 zahrada o výměře 80 m2, parc.č. 6/6
zahrada o výměře 14 m2 a parc.č. 6/8 zahrada o výměře 50 m2 za kupní cenu 55 000,-Kč. Vše
v k.ú. Velká nad Vltavou od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Správní poplatky spojené s touto smlouvou hradí kupující. Schváleno 14 hlasy.
12. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. – parc.č. 1383/4 v k.ú. Kamýk nad
Vltavou
usn.č. 14-11/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby – „Kamýk nad Vlt. – kNN+SR302 pro
p.č.921/3“, č. IV-12-6026932/VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s.
Předmětem smlouvy bude uložení kabelového vedení NN v délce 11 m na pozemku parc.č.
1383/4 v k.ú. Kamýk nad Vltavou, který je ve vlastnictví obce. Schváleno 14 hlasy.
13. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s.-parc.č. 1050/1 a 1044/15 v k.ú. Velká
nad Vltavou
usn.č. 15-11/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby – „Velká, Blatnice, kNN + SS200 pro
p.č.1037/3“, č. IV-12-6026846-1 s ČEZ Distribuce, a.s.
Předmětem smlouvy bude uložení kabelového vedení NN v délce 5 m na pozemcích parc.č.
1050/1 a 1044/15 v k.ú. Velká nad Vltavou, které jsou ve vlastnictví obce. Schváleno 14
hlasy.
14. Informace o účasti obce na dražbě pozemků ve Velké
Bylo projednáno v bodě č. 11.
15. Diskuze o systému a platbách nakládání s odpady a o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce vypracovat OZV na další jednání ZO.
usn.č. 16-11/2020: Zastupitelstvo bere informace o systému a platbách nakládání s odpady a o
místním poplatku na vědomí a ukládá starostovi obce předložit na další jednání ZO návrh
nové OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Schváleno 14 hlasy.
16. Různé:
Špačková- zda by se v neděli dalo omezit používání hlučných strojů a nářadí (sekačka,
motorová pila, křovinořez apod.) – NELZE, jde pouze na občany působit

Mácha – vyhotovit ke kontejnerům na bio odpad schůdky, aby se dal lépe ukládat odpad
Růžička Přemysl: oprava dřevěného posezení u Třtí – je v majetku obce i když je na cizím
katastrálním území, vybudováno v rámci projektu „Výlet do středověku“
-kolik je podáno žádostí o odkup pozemku – 2
Halada – diskuze o systému svozu odpadu, o místním poplatku za svoz a likvidaci odpadu,
hospodaření s odpady, návrhy na další řešení odpadového hospodářství

Zapsala

:

Irena Růžičková

Ověřovatelé zápisu

:

Jaroslava Špačková

Miroslav Tulach

starosta obce

V Kamýku nad Vltavou 10.11.2020

místostarosta obce

