OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Čj. 140110/002

Datum: 10. 1. 2014

Zápis ze 40. zasedání
Zastupitelstva Obce Kámen
ze dne 9. 1. 2014
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: Josef Roubík
Místo: kancelář OÚ
Čas: 19,00 hodin
Zapisovatel: Jan Tomášek
Ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová, Pavel Podsklan
Zasedání zahájil a řídil starosta obce František Hofman. Konstatoval, že jednání je přítomno 7 členů
obecního zastupitelstva a ZO je usnášeníschopné (zákon č. 128/2000 o obcích). Starosta seznámil
přítomné s programem a požádal o případné doplnění. Program jednání byl schválen.
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola závěrů 39. ZZO
4. Rozpočtové změny
5. Rozpočet obce na r. 2014
6. Odměny členů ZO od 1. 1. 2014
7. Nový občanský zákoník
8. Údržba lesů
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Návrhová komise byla zvolena ve složení zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo Obce Kámen (dále jen ZO) projednalo jednotlivé body programu:
Ad 1. Zapisovatelem byl určen Jan Tomášek, ověřovateli zápisu Hana Markvartová, Pavel Podsklan
Ad 2. Program 40. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3.
-

Kontrola závěrů 39. ZZO:
Příprava POVV 2014 – ing. Zadražil pracuje na přípravě podkladů.
Kompostárna: s ing. Pavelcem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Zateplení OÚ, beze změny, další postup se bude řešit během ledna.
Termínovaný účet u KB zrušen.
Petici na podporu zachování malých poštovních úřadů na vsích podepsali všichni zastupitelé
a další občané na poště

Ad 4. Starosta obce předložil rozpočtové změny za měsíc prosinec 2013, v příloze k usnesení.
Usnesení: ZO schválilo rozpočtové změny ke dni 25. 12. 2013.
Hlasování: Pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Ad 5. Starosta obce předložil návrh, aby schválení rozpočtu obce na rok 2014 bylo odloženo do
únorového zasedání ZO. Do té doby platí rozpočtové provizórium.
Usnesení: ZO souhlasilo s přeložením projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014 do
únorového zasedání ZO.
Hlasování: Pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Ad 6. Starosta obce předložil informaci z úřadu Kraje Vysočina o Nařízení vlády ČR ze dne 18. 12.
2013 a příloze č. 1 k nařízení vlády č. 37 z roku 2003 o odměnách zastupitelů obcí.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci starosty o Nařízení vlády ČR ze dne 18. 12. 2013 o
odměnách zastupitelů obcí, schválilo úpravu odměn zastupitelů obce v souladu s nařízením vlády
ČR ze dne 18. 12. 2013 (součástí usnesení je v příloze tabulka provedených změn).
Hlasování: Pro usnesení hlasovalo 5 zastupitelů, proti jeden zastupitel, jeden zastupitel se zdržel
hlasování.
Ad 7. Starosta a místostarosta obce informovali o školení k novému Občanskému zákoníku, který
platí od 1. 1. 2014.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci starosty a místostarosty obce o změnách, které přináší
nový Občanský zákoník od 1. 1. 2014.
Hlasování: Pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Ad 8. Zastupitel obce Miloslav Daněk informoval o pochůzce v obecních lesích, kterou uskutečnil
spolu s pracovníkem obce Jaroslavem Škrletou. Bude předložen návrh potřebných prací v lese,
výsadba nových stromků, prořezání sušin a likvidace náletů. Nutná koupě sazenic stromů. Práce
budou zahájeny na jaře.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí informaci zastupitele M. Daňka o potřebných pracích při údržbě
lesů v majetku obce.
Hlasování: Pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů.
Ad 9. Různé:
- Starosta obce informoval o nabídce kominíka p. Dvořáka z Pelhřimova, ve čtvrtek 16.1.t.r.
proběhne kontrola a čištění komínů. Kontrola komínů je povinná alespoň jedenkrát v roce.
- Starosta obce informoval o nabídce p. Mauera na provedení nového osvětlení v m. č. Nízká
Lhota a Nový Dvůr.
- Zastupitel obce M. Daněk navrhl připravit projekt na rekonstrukci zvonice na kapličce
v Nízké Lhotě a na zhotovení nového zvonu.
- Občané jsou upozorněni na nutnost zaplatit v souladu s všeobecně platnou vyhláškou za
svoz domovního odpadu, a to do konce března 2014.
Ad 12. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 40. ZZO toto zasedání
ukončil.
Zapisovatel: Jan Tomášek
Ověřovatelé: Hana Markvartová, Pavel Podsklan
Starosta obce: Mgr. František Hofman

Vyvěšeno dne:

10. 1. 2014

Sejmuto dne:
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