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/:

7. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 6. května 2019.
1. Kontrola usnesení
2. Příprava a hodnocení jednání zastupitelstva obce
3. Žádost p. Tomáše Slance o připojení na obecní vodovodní řad a kanalizaci na parcele
p.č. 860/7 k.ú. Kamýk nad Vltavou
4. M. Novotný – žádost k položení zatravňovacích dlaždic na pozemek parc.č. 539/13 na
vybudování parkovacího místa před domem na obecním pozemku.
5. Žádost I. Hulanové o povolení stavby přístřešku na dřevo na pronajaté zahrádce za
domem č.p. 160 na části pozemku p.č. 729/5 v k.ú. Kamýk nad Vltavou. Přístřešek je již
postaven, bez souhlasu vlastníka pozemku. Jedná se o dodatečnou žádost o legalizaci
přístřešku.
usn.č. 5/7: Rada obce Kamýk nad Vltavou bere informaci na vědomí a žádá paní Ivanu
Hulanovou o doložení souhlasu se stavbou souseda, jehož pozemku se přístřešek dotýká.
6. Zemní kabeláže venkovních rozvodů sítě CETIN v lokalitě Na Tvrzišti.
7. Princip stanovení ceny vodného a stočného. Informace o položkách, které jsou
základem pro výpočet ceny podle cenového předpisu pro vodné a stočné.
8. Žádost klubu stomiků ILCO Příbram, z.s.o příspěvek na činnost pro rok 2019.
usn.č. 8/7: Rada obce Kamýk nad Vltavou se žádostí nesouhlasí. Schváleno jednomyslně.
9. Návrh na výměnu kuchyňské linky v bytě manželů Kroupových v obecním bytě v domě
č.p. 159 Kamýk nad Vltavou.
10. Žádost TJ Sokol Kamýk nad Vltavou o příspěvek na činnost na rok 2019.
11. Žádost SDH Velká o příspěvek na činnost na rok 2019
12. Návrh rozpočtového opatření č.2/2019
13. Žádost Linky bezpečí, z.s. IČ 61383198 o příspěvek na činnost pro rok 2019
14. Žádost Českého červeného kříže o příspěvek na činnost pro rok 2019
usn.č. 14/7: Rada obce Kamýk nad Vltavou žádost neschvaluje. Schváleno jednomyslně.
15. Žádost Jana Slámy na pronájem chodníku před restaurací Bílá růže od 1.5.2019 do
21.10.2019
16. Různé
8. jednání Rady obce Kamýk nad Vltavou ze dne 29. května 2019.
1. Kontrola usnesení
2. Příprava jednání zastupitelstva obce 17.6.2019.
3. Návrh na zveřejnění záměru darování pozemku p.č. 31/11 v k.ú Velká nad Vltavou.
Pozemky budou darovány Středočeskému kraji, pozemek je pod stavbou mostu a
komunikacemi ve vlastnictví středočeského kraje.
4. Návrh na pokládku nového povrchu komunikace na Švastalovu Lhotu. Informace o
možnosti opravy komunikací v obci, projednány varianty oprav a předpoklad realizace
oprav komunikací s nezpevněným povrchem.
5. Vyhlášení výběrového řízení na dodávku elektromobilu. Informace o důvodech zrušení
prvního výběrového řízení a stanovení podmínek pro vyhlášení nového výběrového
řízení.
6. Návrh rozpočtového opatření číslo 4/2019, ve kterém dochází k navýšení rozpočtu
v příjmech o 48.910,- Kč, a ve výdajích o 950.489,26 Kč a financování -901.579,26 Kč.
Výše rozpočtu po změnách bude činit 27.290.377,83 Kč.
7. Záměr přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách od 15.7.2019 do 9.8.2019.
8. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v základní škole. Počet žáků od 1.9.2019 bude
v základní škole 92

9. Žádost o zřízení dvou tříd podle § 16 odstavce 9 školského zákona. Třídy již v základní
škole dlouhodobě fungují a vzdělávají žáky se středně těžkým a těžkým mentálním
postižením a souběžným postižením více vadami.
10. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v předškolním vzdělávání. Při zápisu do MŠ
bylo evidováno o 14 dětí více, než umožňuje kapacita MŠ. Schválením výjimky se
zvýší počet dětí ve třídě z 24 na 28 a MŠ bude moci navštěvovat o 8 dětí více.
11. Žádost Martiny Ježkové o povolení rizikového kácení dřevin mimo les. Jedná se o
stříbrný smrk, který má narušené kořeny a hrozí jeho pád na pozemku p.č. 632/72 k.ú.
Kamýk nad Vltavou.
12. Žádost pana Václava Kubáta, Kamýk nad Vltavou 51 pronájem parkovacího místa pro
přívěs v horním autoparku o ploše 8 m2.
13. Žádost paní Ježkové na pronájem plochy o rozměru 6x5 metrů na parcele 88/14 k.ú.
Kamýk nad Vltavou pro umístění stánku na prodej ovoce a zeleniny.
14. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodávky stavební části projektu „Modernizace
přírodovědné učebny“ včetně členů komise pro vyhodnocení VŘ. Projekt uspěl v rámci
IROP výzvy MAS Sedlčansko a je v hodnotě 0,4 mil. Kč.
15. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na vybavení v rámci projektu „Modernizace
přírodovědné učebny“ včetně členů komise pro vyhodnocení VŘ. Tato část projektu je
v hodnotě 1,6, mil. Kč.
16. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na kompletní opravu střechy na domě č.p. 181
Kamýk nad Vltavou včetně členů komise pro vyhodnocení VŘ
17. Různé
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na stavbu kanalizace a vodovodu k penzionu Kamejk
včetně členů komise pro vyhodnocení VŘ
p. Růžička – sekání veřejných prostranství, zadržování vody v krajině

