Zápis z 17. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 6. září 2021
od 18,00 hodin v Komunitním centru Kamýk nad Vltavou.
Přítomni: pp. Karel Balek, Marie Černá, Petr Halada, Jiří Klaus, Daniel Mach,
Kateřina Ptáčková, Ing. Přemysl Růžička, Bc. Zbyněk Růžička, Ing. Václav Semilský,
Jaroslava Špačková, Miroslav Tulach, Ing. Roman Turza, Ing. Josef Vencovský, Hana
Viskupová
Omluveni: Richard Mácha
Určení zapisovatele

:

Irena Růžičková

Určení ověřovatele zápisu :

Jaroslava Špačková, Ing. Přemysl Růžička

Jednání řídil

Petr Halada

:

Program jednání
1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
3. Informace z jednání výborů a komisí obce
4. Informace z jednání rady obce
5. Přidělení bytu 2+kk v domě č.p. 181
6. Návrh na zaslání finančních prostředků vybraných ve veřejné sbírce
7. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním koeficientu pro daň z nemovitých věcí
8. Návrh odkupu pozemků parc.č. 147/7 a 147/33 v k.ú. Kamýk nad Vltavou od Povodí
Vltavy s.p.
9. Návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č. 1420/31 v k.ú. Kamýk nad Vltavou
od Lesů ČR s.p.
10. Návrh odkupu pozemku parc.č. 944/37 v k.ú. Kamýk nad Vltavou od pana Chudárka
11. Návrh směny pozemků parc.č. 24/7, 24/8 a 1110/5 za pozemky parc.č. 24/3 a st 536
s Fy DAUNEN v k.ú. Kamýk nad Vltavou
12. Návrh rozpočtového opatření č. 12/2021
13. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kamýk nad Vltavou
14. Různé
- stanovisko obce k návrhu Policie ČR k zákazu parkování v centru obce
1. Stanovení zapisovatele
usn.č. 1-17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Irenu Růžičkovou. Schváleno 14
hlasy.
2. Stanovení ověřovatelů zápisu
usn.č. 2-17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu – paní Jaroslavu
Špačkovou a pana Ing. Přemysla Růžičku. Schváleno 14 hlasy
3. Schválení programu
usn.č. 3-17/2021-: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program 17. jednání Zastupitelstva
obce Kamýk nad Vltavou. Schváleno 14 hlasy.
4. Informace z výborů a komisí obce
Halada – zápis z jednání Kontrolního výboru

usn.č. 4-17/2021: Zastupitelstvo obce bere informace z jednání výborů a komisí na vědomí.
Schváleno 14 hlasy.
5. Informace z jednání rady obce
Turza – vyhodnocení nabídek na – rekonstrukci tělocvičny v budově základní školy
- rekonstrukce místních komunikací
Viskupová – vybavení přípravné třídy v základní škole
usn.č. 5-17/2021: Zastupitelstvo obce bere informace z jednání rady obce na vědomí.
Schváleno 14 hlasy.
6. Přidělení bytu 2+kk v domě č.p. 181
Vyhodnocovací komise: Viskupová Hana, Černá Marie a Špačková Jaroslava – předseda
1. kolo – 1 hlas Kačírek, 4 hlasy Čapková, 6 hlasů Šrámek, 2 hlasy Procházka, 1 hlas
Šmejkal, do druhého kola postupuje Čapková a Šrámek
2. kolo – 4 hlasy Čapková, 10 hlasů Šrámek Michal
uns.č. 6-17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 2 v č.p. 181 Kamýk nad
Vltavou panu Michalovi Šrámkovi. Schváleno 10 hlasy.
7. Návrh na zaslání finančních prostředků vybraných ve veřejné sbírce
Halada – dle stanoviska hejtmana Jihomoravského kraje je nejvíce postiženou obcí
v Jihomoravském kraji Moravská Nová Ves
Balek – postižené obce i na severu Čech
Růžička Zbyněk – navrhuje, aby finanční příspěvek schválený radou obce ve výši 50 000,-Kč
byl poslán do obce Stebno a finanční prostředky vybrané od občanů ve výši 90 800,-Kč poslat
do některé jihomoravské obce
uns.č. 7-17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání finančního příspěvku schváleného
radou obce ve výši 50 000,-Kč obci Stebno a zaslání finančního příspěvku vybraného od
občanů ve výši 90 800,- Kč některé postižené jihomoravské obci. Schváleno 14 hlasy.
Halada – návrh, aby finanční prostředky vybrané od občanů byly zaslány obci Moravská
Nová Ves.
usn.č. 8-17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání finančních prostředků od občanů ve
výši 90 800,-Kč obci Moravská Nová Ves. Schváleno 14 hlasy.
8. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním koeficientu pro daň z nemovitých věcí
Vencovský – návrh místního koeficientu u zdanitelných staveb pro rodinnou rekreaci ve výši
3,0
usn.č. 9-17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o
místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Schváleno 14 hlasy.
9. Návrh odkupu pozemků parc.č. 147/7 a 147/33 v k.ú. Kamýk nad Vltavou od Povodí
Vltavy s.p.
usn.č. 10-17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. PVL-1722/2021/SML
jejímž předmětem je koupě pozemků parc.č. 147/30 ostatní plocha o výměře 10 m2 a parc.č.
147/33 ostatní plocha o výměře 19 m2 za kupní cenu 4 100,-Kč bez DPH. Vše v k.ú. Kamýk
nad Vltavou od Povodí Vltavy s.p. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu,
znaleckým posudkem a vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující. Schváleno 14 hlasy.
10. Návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č. 1420/31 v k.ú. Kamýk nad Vltavou od Lesů
ČR s.p.

usn.č. 11-17/2021: Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.č.
1420/31 ostatní plocha o výměře 140 m2 v k.ú. Kamýk nad Vltavou od Lesů České republiky
s.p. a pověřuje starostu obce Petra Haladu podpisem smlouvy o převodu. Náklady spojené
s vypracováním geometrického plánu, znaleckým posudkem a vkladem do katastru
nemovitostí hradí obec Kamýk nad Vltavou. Schváleno 14 hlasy.
11. Návrh odkupu pozemku parc.č. 944/37 v k.ú. Kamýk nad Vltavou od pana Chudárka
usn.č. 12-17/2021: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy jejímž
předmětem bude koupě pozemku par.č. 944/37 trvalý travní porost o výměře 266 m2 v k.ú.
Kamýk nad Vltavou za kupní cenu 1,-Kč od pana Michala Chudárka. Náklady spojené
s vypracováním geometrického plánu, uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí
hradí kupující. Schváleno 14 hlasy.
12. Návrh směny pozemků parc.č. 24/7, 24/8 a 1110/5 za pozemky parc.č. 24/3 a st. 536
Fy DAUNEN v k.ú. Kamýk nad Vltavou
Vencovský - jedná se o lokalitu mezi hospodou u Krůtů a stavbami firmy Kamýk Daunen,
zpřístupnění obecních pozemků, na které je přístup pouze přes pozemky firmy Kamýk
Daunen
Růžička Zbyněk – proč se zpřístupňují pozemky, které zatím obce nevyužívá
Tulach – jaká podnikatelská činnost bude na těchto pozemcích provozována
Turza – zda by se nemohly pozemky využít pro bytovou výstavbu
Semilský – využít pro vlastní potřebu obce
Vencovský – žádost o výměnu byla pozemků byla řešena již za bývalého majitele firmy
Halada – zastupitelstvo obce bude následně rozhodovat o dalším využití pozemků
usn.č. 13-17/2021: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením směnné smlouvy jejímž
předmětem bude směna pozemků parc.č. 24/7 ostatní plocha o výměře 337 m2, parc.č. 24/8
ostatní plocha o výměře 344 m2 a parc.č. 1110/5 ostatní plocha o výměře 248 m2 ve
vlastnictví Obce Kamýk nad Vltavou za pozemek parc.č.st. 536 zastavěná plocha o výměře
123 m2 se stavbou skladu a pozemek parc.č. 24/3 ostatní plocha o výměře 806 m2 ve
vlastnictví Kamýk Daunen s.r.o. Vše v k.ú. Kamýk nad Vltavou. Náklady spojené
s vypracováním geometrického plánu, uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí
hradí obec Kamýk nad Vltavou. Schváleno 14 hlasy.
13. Návrh rozpočtového opatření č. 12/2021
usn.č. 14-17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 12/2021, ve
kterém dochází k navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích o 133 341,34 Kč a jeho výše bude
činit 34 045 366,72 Kč. Schváleno 14 hlasy.
14. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kamýk nad Vltavou
Předložená 3. úprava střednědobého výhledu rozpočtu obce Kamýk nad Vltavou na rok 2021
– Registrace akce „Rekonstrukce školní tělocvičny v obci Kamýk nad Vltavou“ – 1 087 000,Kč a úprava splátek úvěru Nákup pozemků.
usn.č. 15-17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu obce Kamýk nad Vltavou do roku 2024. Schváleno 14 hlasy.
15. Různé
Růžička Přemysl – honitba Mysliveckého sdružení Kamýk nad Vltavou
Tulach – projednání dopravní studie
- nové informace o vybudování přístaviště
- umístit stojan na kola před prodejnu COOP a na dětském hřišti

- zda by bylo možné opravit cestu od penzionu Kamejk přes chatovou osadu
- oprava cesty k nově postaveným rodinným domům u elektrárny
- točna v chatové oblasti nad Poříční správou
Špačková – chození mládeže po střeše mateřské školy
- strohé uvítání prvňáčků v základní škole
- nevhodné parkování návštěvníků Vrškamýku
Viskupová – instalovat informační cedule k Vrškamýku
Růžička Zbyněk – pozvánka na Vrškamýckou pivoslávu
Halada – návrh Policie ČR na instalaci zákazových značek stání na průjezdní komunikaci obcí
před obecním úřadem a cukrárnou. Většinou členů ZO odsouhlasena instalace zábradlí před
cukrárnou a horizontální značení před cukrárnou
- čerpání dotace z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje na období 2020-2024,
žádost starosty na členy ZO, aby předložili návrhy na čerpání z fondu
- 10.10.2021- Akce obce a Den seniorů – návrh starosty na členy ZO, aby navrhli
občany, které by bylo vhodné ocenit
- 6.10.2021 – návštěva architekta Plicky, představení územních studií od 16,00 hodin
- 11.10.2021 – schůzka pro vypracování Strategie obce 2022 – 2026 od 18,00 hodin
v komunitním centru, pozvat všechny, kteří mají zájem se na tvorbě dokumentu podílet
- 18.10.2021 – zasedání zastupitelstva obce

Zapsala

:

Irena Růžičková

Ověřovatelé zápisu

:

Jaroslava Špačková

Přemysl Růžička

starosta obce

V Kamýku nad Vltavou 7.9.2021

místostarosta obce

