Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 18. října
2021 v Komunitním centru Kamýk nad Vltavou od 18,00 hodin.
Přítomni: pp. Petr Halada, Kateřina Ptáčková, Ing. Josef Vencovský, Marie Černá,
Karel Balek, Daniel Mach, Bc. Zbyněk Růžička, Ing. Václav Semilský, Miroslav Tulach,
Jiří Klaus
Omluveni

:

Jaroslava Špačková, Hana Viskupová, Ing. Přemysl
Růžička, Ing. Roman Turza, Richard Mácha

Určení zapisovatele

:

Jana Krotilová

Určení ověřovatele zápisu :

Karel Balek, Miroslav Tulach

Jednání řídil

Petr Halada

Program jednání

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

Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Informace z jednání výborů a komisí obce
Informace z jednání rady obce
Návrh rozpočtového opatření č. 15/21
Návrh inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce za rok
2021
7. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1225
k.ú. Velká nad Vltavou s ČEZ Distribuce a.s.
8. Návrh na podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů na SFŽP na
pozemku p.č. 1419/1 k.ú. Kamýk nad Vltavou
9. Návrh na podání žádosti o dotaci z Fondu obnovy venkova
Středočeského kraje
10. Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
11. Návrh stavby bytového domu na parc. č. 88/14 k.ú. Kamýk nad
Vltavou
12. Různé

1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
usn.č. 1-18/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Janu Krotilovou. Schváleno 10
hlasy.
usn.č. 2-18/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Karla Balka a Miroslava
Tulacha. Schváleno 10 hlasy.
2. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
usn. č. 3-18/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program 18. jednání Zastupitelstva
obce Kamýk nad Vltavou. Schváleno 10 hlasy.
3. Informace z jednání výborů a komisí
usn. č. 4-18/2021: Zastupitelstvo obce bere informace komisí a výborů na vědomí. Schváleno
10 hlasy

4. Informace z jednání rady obce
usn. č. 5-18/2021: Zastupitelstvo obce bere informace z jednání Rady obce Kamýk nad
Vltavou na vědomí. Schváleno 10 hlasy.
5. Návrh rozpočtového opatření č. 15/21
usn. č. 6-18/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 15/21, ve
kterém dochází k navýšení rozpočtu v příjmech o 2 261 977,91 Kč ve výdajích o 1 707 712,75
Kč a ve financování o -554 265,16 Kč a jeho výše bude činit 36 776 764,13 Kč. Schváleno
10 hlasy.
6. Návrh plánu inventarizace a inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce za rok
2021
usn. č. 7-18/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventarizace a inventarizační komisi
pro inventarizaci majetku obce za rok 2021. Schváleno 10 hlasy.
7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1225 k.ú. Velká nad
Vltavou s ČEZ Distribuce a.s.
usn. č. 8-18/2021: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti, č. IP-12-6018114/1 VELKÁ, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. Předmětem věcného břemene je umístění kabelového vedení NN na pozemek parc. č.
1225 ostatní plocha v k.ú. Velká nad Vltavou. Dále pak jeho provozování, opravy, údržba,
obnova, výměna a modernizace, a to na dobu neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje za finanční
náhradu 10.000,- Kč + DPH. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí ČEZ
Distribuce, a.s. Schváleno 10 hlasy.
8. Návrh na podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů na SFŽP na pozemku p.č. 1419/1 k.ú.
Kamýk nad Vltavou
Zbyněk Růžička - jaké odrůdy stromů se budou vysazovat? Javor, habr, topol, kaštan.
usn. č. 9-18/2021: Zastupitelstvo obce souhlasí s výsadbou stromů na parcele č. 1419/1 k.ú.
Kamýk nad Vltavou ve vlastnictví Obce Kamýk nad Vltavou a podáním žádosti na SFŽP o
dotaci k výsadbě stromů s udržitelností výsadby po dobu 10 let. Schváleno 10 hlasy.
9. Návrh na podání žádosti o dotaci z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje
usn. č. 10-18/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu obnovy
venkova Středočeského kraje s použitím na nákup obecního multifunkčního traktoru.
Schváleno 10 hlasy
10. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Miroslav Tulach – výběr prezentace jednotlivých firem a jejich systémů
- spojení s jinou obcí, společné vyvážení
Zbyněk Růžička – neodkládat rozhodnutí o změně systému vyvážení v obci
Miroslav Tulach – výše poplatku za odpad a jeho navyšování
- je možné do vyhlášky zahrnout sankce za netřídění odpadu?
Zbyněk Růžička – v současném systému nelze řešit slevy na poplatku dle vytříděného odpadu
u jednotlivých občanů (původců odpadu)
Petr Halada – na zkoušku uzavřít popelnice u bytového domu č.p. 181, pokud se osvědčí
můžeme přejít na systém – poplatek dle váhy odpadu

usn. č. 11-18/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Schváleno 8 hlasy, hlasování se
zdrželi Zbyněk Růžička, Miroslav Tulach
11. Návrh stavby bytového domu na parc. č. 88/14 k.ú. Kamýk nad Vltavou
Zbyněk Růžička – navrhuje, aby investor představil svůj projekt (vizi) na jednání
zastupitelstva
Václav Semilský – chceme, aby vedle fary stál bytový dům?
Miroslav Tulach – financování formou družstevního podílu
Marie Černá – jedná se stále o stejného investora o jakém se již dříve hovořilo?
usn. č. 12-18/2021: Zastupitelstvo obce bere návrh stavby bytového domu na parc. č. 88/14
k.ú. Kamýk nad Vltavou na vědomí. Schváleno 10 hlasy.
12. Různé
Petr Halada – informace o instalaci a funkčnosti FVE v budově MŠ Kamýk nad Vltavou
- zahájena rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Kamýk nad Vltavou
- informace o proběhlém auditu obce dne 11.10.2021 a poděkování účetním obce
- pracovní jednání zastupitelstva 8.11.2021 od 18:00 hodin, rada od 17:00 hodin
- Policie ČR akceptovala návrh obce na omezení dopravního provozu u cukrárny
Miroslav Tulach – geologický průzkum na přístavišti – bude prováděn v nejbližší době
Václav Semilský – kontejner na bioodpad na Habrově, kontejner je přestěhován na nové
místo k hospodě U Krůtů

Zapsala

:

Jana Krotilová

Ověřovatelé zápisu

:

Karel Balek

Miroslav Tulach

starosta obce

V Kamýku nad Vltavou 19.10.2021

místostarosta

