Zápis z 22. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 20. června
2022 v Komunitním centru Kamýk nad Vltavou od 18,00 hodin.
Přítomni: pp. Petr Halada, Kateřina Ptáčková, Marie Černá, Daniel Mach, Miroslav
Tulach, Jaroslava Špačková, Ing. Přemysl Růžička, Jiří Klaus, Bc. Zbyněk Růžička,
Richard Mácha,
Omluveni

:

Ing. Josef Vencovský, Hana Viskupová, Ing. Roman
Turza, Karel Balek, Ing. Václav Semilský

Určení zapisovatele

:

Jana Krotilová

Určení ověřovatele zápisu :

Daniel Mach, Richard Mácha

Jednání řídil

Petr Halada

Program jednání

:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Informace z jednání výborů a komisí obce
Informace z jednání rady obce
Rozhodnutí o přidělení bytu v č.p. 159
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2022
Informace o stavbě přístavu, rozlivového parku a technického parku
Návrh na zapojení do projektu DSO Sedlčansko, „Předcházení
vzniku odpadů v DSO Sedlčansko“
9. Návrh na podání žádosti o dotaci MŽP z výzvy 3/2022 na pořízení
elektromobilu na hospodářskou činnost
10. Návrh na podání žádosti o dotaci z MV GŘ HZS ČR, program
Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí na pořízení dopravního automobilu pro SH Velká
11. Návrh na podání žádosti o dotaci z IROP, specifický cíl 4.1. na
projekt „Vybudování odborných učeben v ZŠ a MŠ Kamýk nad
Vltavou“
12. Návrh na podání žádosti o dotaci o OPŽP na projekt „Fotovoltaická
elektrárna na ČOV“
13. Návrh na podání žádosti o dotaci z IROP na stavbu hasičské
zbrojnice v Kamýku nad Vltavou
14. Příprava projektu zateplení a výměny kotelny domu č.p. 181 Kamýk
nad Vltavou
15. Pozvání gminy Golancz na návštěvu dožínek na konci srpna 2022
16. Různé

1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
usn.č. 1-22/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Janu Krotilovou. Schváleno 10
hlasy.
usn.č. 2-22/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Daniela Macha a Richarda
Máchu. Schváleno 10 hlasy.

2. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
usn. č. 3-22/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program 22. jednání Zastupitelstva
obce Kamýk nad Vltavou. Schváleno 10 hlasy.
3. Informace z jednání výborů a komisí
Špačková – informace z kulturní komise o proběhlých i naplánovaných kulturních akcí
usn. č. 4-22/2022: Zastupitelstvo obce bere informace komisí a výborů na vědomí. Schváleno
10 hlasy
4. Informace z jednání rady obce
Přemysl Růžička – pronajaté pozemky na hradě, informace o jednání s majitelkami
Petr Halada – informace o průběhu projednání bezpečnostních opatření v rámci dopravy
v centru obce
usn. č. 5-22/2022: Zastupitelstvo obce bere informace z jednání Rady obce Kamýk nad
Vltavou na vědomí. Schváleno 10 hlasy.
5. Rozhodnutí o přidělení bytu v č.p. 159, komise pro vyhodnocení - Černá Marie a Špačková
Jaroslava, předseda. 1 hlas obdržela Pavlína Neumanová, 9 hlasů Matěj Kubánek
usn. č. 6-22/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 402 o velikosti 1 + 1 v č.p.
159 v Kamýku nad Vltavou panu Matěji Kubánkovi. Schváleno 9 hlasy.
6. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2022
usn. č. 7-22/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 5, ve kterém
dochází k navýšení rozpočtu v příjmech o 64 780,44 Kč, ve výdajích o 1 075 001,39 Kč a ve
financování o 1 010,95 Kč a jeho výše bude činit 32 408 663,12 Kč. Schváleno 10 hlasy.
7. Informace starosty obce o stavbě přístavu, rozlivového parku a technického přístavu
Kateřina Ptáčková – stavební objekt pro správce, poslední verze rozeslána
Přemysl Růžička – vyhlášení titulu na rozlivový park – dodatečné vybudování
- možnosti bránit se vybudování technického stání?
Petr Halada – zásady územního rozvoje SK v rámci technickému stání
- pozemky na technické stání nejsou v ÚP obce zaneseny
Zbyněk Růžička – komunikace státní správy
- kompenzace za souhlas s technickým stáním
- veřejné projednání územního plánu Krásná Hora nad Vltavou
- informovat ostatní dotčené obce o jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou
Jaroslava Špačková – uskladnění rozebíratelných dílů – technické stání
Kateřina Ptáčková – nesouhlasí s vybudováním technického stání
Petr Halada – doporučuje pozvat realizátory vodních cest a poslat námitku krajskému úřadu
proti zaslanému dokumentu
usn. č. 8-22/2022: Zastupitelstvo obce bere informace o stavbě přístavu na vědomí. Schváleno
10 hlasy.
usn. č. 9-22/2022: Zastupitelstvo obce bere informace o rozlivovém parku na vědomí.
Schváleno 10 hlasy.
usn. č. 10-22/2022: Zastupitelstvo obce bere informace o technickém přístavu na vědomí.
Schváleno 8 hlasy, zdržel se Daniel Mach a Richard Mácha.
8. Návrh na zapojení do projektu DSO Sedlčansko, „Předcházení vzniku odpadů v DSO
Sedlčansko“

usn. č. 11-22/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení do projektu DSO Sedlčansko
„Předcházení vzniku odpadů v DSO Sedlčansko“ s celkovými náklady 124 177,- Kč, náklad
obce 31 044,- Kč. Schváleno 10 hlasy.
9. Návrh na podání žádosti o dotaci MŽP z výzvy 3/2022 na pořízení elektromobilu na
hospodářskou činnost
Miroslav Tulach – finanční náklady, poměr dotace + spoluúčast obce
Přemysl Růžička – vzhled, typ automobilu, náklady na provoz versus využití v provozu
usn. č. 12-22/2022: Zastupitelstvo obce neschvaluje podání žádosti o dotaci MŽP z výzvy
3/2022 na pořízení elektromobilu na hospodářskou činnost. 7 hlasů pro podání žádosti. 3
hlasy proti podání žádosti o dotaci.
10. Návrh na podání žádosti o dotaci z MV GŘ HZS ČR, program Investiční účelové dotace
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na pořízení dopravního automobilu pro SDH
Velká.
usn. č. 13-22/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z GŘ HZS ČR,
program Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na pořízení
dopravního automobilu pro SDH Velká. Schváleno 10 hlasy.
11. Návrh na podání žádosti o dotaci z IROP, specifický cíl 4.1. na projekt “Vybudování
odborných učeben v Základní škole a Mateřské škole Kamýk nad Vltavou“
usn. č. 14-22/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP, specifický
cíl 4.1. na projekt „Vybudování odborných učeben v Základní škole a Mateřské škole Kamýk
nad Vltavou“. Schváleno 10 hlasy.
12. Návrh na podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Fotovoltaická elektrárna na ČOV“
Richard Mácha – FVE záložní baterie
Přemysl Růžička – obezřetnost při realizaci, velké množství dotací - zahlcenost odborných
firem
usn. č. 15-22/2022: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na
projekt „Fotovoltaická elektrárna na ČOV“. Schváleno 10 hlasy.
13. Návrh na podání žádosti o dotaci IROP na stavbu hasičské zbrojnice v Kamýku nad
Vltavou
Miroslav Tulach – alokace z IROP, lze sloučit přidělené dotace na stavbu zbrojnice?
Přemysl Růžička – výše nákladů na stavbu jsou reálné?
usn. č. 16-22/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci IROP na stavbu
hasičské zbrojnice pro SDH Kamýk nad Vltavou. Schváleno 10 hlasy.
14. Příprava projektu zateplení a výměny kotelny domu č.p. 181 Kamýk nad Vltavou
➢ FVE na ohřev TUV
➢ Zateplení obvodového pláště domu a oprava balkónů
➢ Tepelná čerpadlo pro vytápění
Richard Mácha – preferuje zateplení, dále FVE a nakonec kotelna
Kateřina Ptáčková – nejprve řešit zateplení, opravy balkónů, dále FVE a poté kotelnu
Miroslav Tulach – úspory a návratnost
Přemysl Růžička – zvýšení nájemného
Zbyněk Růžička a Richard Mácha – kdo se bude starat o údržbu při používání FVE k ohřevu
TUV

usn. č. 17-22/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu projektu FVE, zateplení
obvodového pláště a změnu kotelny domu č.p. 181 Kamýk nad Vltavou. Schváleno 10 hlasy.
15. Pozvání gminy Golancz na návštěvu dožínek na konci srpna 2022, zastupitelé zváží svou
účast a co nejdříve oznámí starostovi, jestli mají zájem se výjezdu zúčastnit,
usn. č. 18-22/2022: Zastupitelstvo obce bere informace o návštěvě gminy Golancz na vědomí.
Schváleno 10 hlasy.
17. Různé
Richard Mácha – rozšíření hasičárny ve Velké – připravuje se projektová dokumentace
Marie Černá – konkurs a nová ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou,
konkurz proběhne 29.6.2022
Veřejnost:
p. Vlášková – majitelka domu č.p. 134 – oprava a údržba chodníku a vjezdu před její
nemovitostí,
p. Dospiva – poděkování zastupitelstvu za odvedenou činnost pro rozvoj obce Kamýk nad
Vltavou
- silnice mezi chatami v lokalitě Habrov je poničená, měl by být provedena oprava
Petr Halada – cesta se již projektuje (mezi chatami až k č.p. 235)

Zapsala

:

Jana Krotilová

Ověřovatelé zápisu

:

Richard Mácha

Daniel Mach

starosta obce
V Kamýku nad Vltavou 25.6.2022

místostarosta

