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/:

2. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou
1. Kontrola usnesení
usn.č. 1/2: Rada obce bere informaci na vědomí. Schváleno jednomyslně.
2. Žádost obce Kamýk nad Vltavou na pokácení stromu a keřů před domem 181 na pozemku
p.č. 729/4 k.ú. Kamýk nad Vltavou. Řešeno z podnětu Petra Krůty. Provedeno místní šetření.
3. Žádost obce Kamýk nad Vltavou na pokácení 5ks slivoní před obchodem COOP na pozemku
p.č. 716/1 a 31/4 k.ú. Kamýk nad Vltavou, které zvedají chodník a naklánějí se. Slivoně budou
vyměněny za stromy nové. Provedeno místní šetření.
4. Žádost obce Kamýk nad Vltavou na pokácení 4 akátů na p.č. 1250 k.ú. Velká nad Vltavou.
Současně bude přiříznuta lípa v zatáčce.
5. Návrh prodeje budovy a pozemku trafostanice TS3 za KD na pozemku p.č. st. 314 v k.ú.
Kamýk nad Vltavou firmě ČEZ Distribuce a.s.
6. Návrh na změnu platby za vodné a stočné z důvodu navyšujících se vstupů a nutnosti
vytváření rezervy pro případ investic a oprav.
7. Návrh změny platby za vývoz odpadních vod z důvodu navyšujících se plateb za vývoz a
zvýšení cen stočného.
8. Návrh na udělení mimořádné odměny za výkon funkce ředitele příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Kamýk nad Vltavou Aleně Suchopárové.
9. Návrh smlouvy s firmou Neogenia s.r.o. Brno, IČ 291 989 50 na provozování aplikace
Mobilní rozhlas na další 4 roky.
10. Návrh dodatku číslo 3 s firmou Rumpold – P s.r.o., IČ 617 785 16 ke smlouvě o
zabezpečení odstranění odpadu č. 10100399. Zvýšení ceny za svoz a uložení odpadu od
1.1.2019.
11. Žádost Ochrany fauny ČR o.p.s. Hrachov o příspěvek na činnost pro rok 2019.
12. Žádost o podporu běžeckého závodu VLTAVA RUN, který proběhne naší obcí 11.12.5.2019. Organizaci v naší obci garantuje Pavel Krotil.
13. Žádost Petra Krátkého na prodloužení smlouvy na pronájem posilovny v suterénu v domě
č.p. 181 a na pronájem místa na parkování v horním autoparku na pozemku p.č. 761/2 k.ú.
Kamýk nad Vltavou.
14. Žádost o podporu Klubu stomiků ILCO Příbram.
usn.č. 14/2: Rada obce žádost o příspěvek neschvaluje. Usnesení schváleno jednomyslně.
15. Žádost o.p.s. Rytmus Střední Čechy o příspěvek na činnost.
16. Žádost p. Milanovského na výměnu oken v objektu v horním autoparku p.č. st. 565 k.ú.
Kamýk nad Vltavou, který má pronajatý pro svou firmu v rozsahu tří oken a ceně do 30.000,Kč.
3. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 28. prosincem 2018.
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtového opatření č. 11/2018
usn.č. 2/3: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 11/2018, ve kterém dojde k navýšení
rozpočtu v příjmech o 1.997.814,95, ve výdajích o 1.166.496,64 Kč a ve financování o 831.318,31 Kč a jeho výše bude činit 45.420.613,09 Kč.
- veřejně prospěšné práce
4. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 7. ledna 2019.
1. Kontrola usnesení
2. Úvodní jednání s ředitelem ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou panem Radkem Behenským,
diskuze se členy rady, rozvoj příspěvkové organizace, spolupráce mezi subjektem a

zřizovatelem, spolupráce s družební obcí Golancz, projekt Modernizace učebny přírodních věd,
otevřená a komunitní škola.
3. Stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Radka Behenského, zařazení do platové
třídy a platového stupně a stanovení příplatku za vedení podle započtené praxe a vzdělání
k 31.12.2018.
4. Stanovení výše příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou pro rok 2019.
5. Návrh na přidělení sociálních bytů v domě č.p. 155. Diskuze nad všemi návrhy, projednání
dle jednotlivých parametrů. Byt číslo 5 bude přidělen na jednání rady obce v únoru 2019.
6. Návrh na přidělení bytu v DPS. Ze seznamu žadatelů byli nominováni do užšího výběru dle
aktuální potřebnosti pan Šafařík a pan Kotrouš.
7. Informace o rozpočtovém opatření č. 11/2018
8. Souhlas s přijetím dotace od Středočeského kraje na výstavbu kanalizace v rámci projektu
„Splašková a dešťová kanalizace Kamýk nad Vltavou – stoka BF a DC-2“ ve výši 908.000,Kč.
9. Návrh na příspěvek na nákup vozidla pro DD Solenice
usn.č. 9/4: Rada obce neschvaluje poskytnutí příspěvku. Schváleno jednomyslně.
10. Návrh na stanovení příspěvku za zhodnocení pozemků připojením na vodovod a kanalizaci.
Diskuze, promyslet do dalšího jednání.
11. Vyhlášení výběrového řízení na akci Nákladní elektromobil pro obec Kamýk nad Vltavou
12. Návrh žádosti o dotaci do Fondu životního prostředí Středočeského kraje na vodovod a
kanalizaci k penzionu Kamejk.
13. Návrh na nová vrata na kamýcký hřbitov – zpracovatel Petr Kuncl, současně by bylo
vhodné opravit schody a přístupový chodník do hřbitova. Celkové náklady na vrata 311.000,Kč, termín zhotovení začátek září 2020.
5. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 11. února 2019.
1. Kontrola usnesení.
2. Žádost Lesů ČR, správy toků – oblast povodí Vltavy o pokácení dřevin u Vápenického
potoka z důvodu zpřístupnění koryta vodního toku. Pokáceno bude 9 ks stromů a 205 m2
křovin.
3. Návrh na zhotovení pasportu místních komunikací od firmy GeoFaN, Bystré, IČ 01677977
dle předloženého návrhu.
4. Návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Hrad Kamýk nad Vltavou“ do programu 2019 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke
společenskému využití.
5. Návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Kamýk nad
Vltavou“ do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR na rok 2019. .
6. Návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Oprava hřbitova Kamýk nad Vltavou“ do
programu podpora obnovy a rozvoje venkova MMR na rok 2019. .
7. Návrh odpisu pohledávky za psa paní Daniely Křenkové. Dluh ve výši 150,- Kč je veden od
2005 a od doby úmrtí paní Křenkové není, kdo by jej uhradil.
8. Žádost pana Františka Dvořáka na pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č.
1151, k.ú. Velká nad Vltavou. Jedná se o jeden kus břízy bělokoré.
9. Žádost nájemníků domu č.p. 159 na pokácení stromu /břízy bělokoré/ za domem na pozemku
obce.
10. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram o příspěvek na činnost
Protialkoholní a záchytné stanice v Příbrami. .
11. Žádost pana Karla Buralta na stažení žaloby obce na jeho osoby ve věci výpovědi z nájmu
bytu
12. Návrh na pronájem bytové jednotky v domě č.p. 155 – sociální byt 2+kk

13. Návrh na vyhlášení dotačního programu pro neziskové organizace na rok 2019
14. Návrh na vyhlášení dotačního programu pro jednotlivce „I humna jsou naše“
15. Možnost k připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“
usn.č. 15/5: Rada obce bere informaci na vědomí a ke kampani se nepřipojí
16. Informace o konání akce AZEROTH 2019

