OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 160512/045
V Kámeně dne 12. 5. 2016

Zápis z 20. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 12. 5. 2016
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: Josef Roubík
Místo: kancelář OÚ
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Mgr. 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.
Zastupitelstvo Obce Kámen (dále jen ZO) projednalo jednotlivé body programu:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola závěrů 19. ZZO
4. Kontrola činnosti SDH Kámen
5. Kontrola výkonu samostatné působnosti obce
6. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
7. Pronájem parkoviště 2016
8. Bioodpad - ukončení programu
9. Jan Nepomucký - instalace sochy
10. POVV 2016 - výběrové řízení
11. Projekce - směna pozemků
12. Smlouva s ŘSD
13. Záměr na odkoupení pozemku v Nízké Lhotě
14. QR - kód obce
15. OAK Branch - korektura mapy
16. Různé
17. Diskuse
18. Závěr

Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovatelkami zápisu Jaroslava
Přibylová a Hana Markvartová.
Ad 2. Program 20. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 19. ZZO:
- Kontrola výkonu samostatné působnosti obce - viz bod č. 5
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 - viz bod č. 6
- Obchvat - smlouva s ŘSD o vypořádání některých práv a povinností - viz bod č. 12
- Oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina bylo vyvěšeno na úřední desce.
- Finanční dotace Kraje Vysočina k 700. výročí založení obce Kámen - smlouva
s Krajem Vysočina je podepsána.
- Socha sv. Jana Nepomuckého - viz bod č. 9
- Kontrola činnosti SDH Kámen - viz bod č. 4
- Převod dat a výkresu územního plánu obce do mapové aplikace firmy Geosense s.r.o.
byl uskutečněn. Firma se přejmenovala na firmu Cleerio s.r.o. Veškeré mapové
podklady může využít každý občan po přihlášení - odkaz je zveřejněn na úvodní
stránce webu obce www.obeckamen.cz. Přihlašovací jméno: info@obeckamen.cz a
heslo: kamen2
- Žádost o finanční příspěvek na tradiční akci Vítání jara byla schválena, peníze
vyplaceny.
- Návrat k původnímu výměru odměňování všech zastupitelů byl uskutečněn
k 1. dubnu 2016.
- Žádost agentury New Wave s.r.o. o vyhrazení parkovacích míst - viz bod 16 f)
ZO kontrolu závěrů z 19. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Zastupitel obce Pavel Podsklan konstatoval, že dne 25. dubna 2016 proběhla kontrola
činnosti SDH Kámen, kterou provedl Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ÚO
Pelhřimov. Kontrola se týkala dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení. Zjišťováno bylo v jaké míře je obec připravena zajistit zázemí při mimořádných
událostí. Kontrola shledala, že zázemí obce v případě mimořádných událostí je dostatečné.
ZO zprávu starosty o kontrole činnosti SDH Kámen vzalo na vědomí.
Ad 5. Podle sdělení starosty obce se dne 20. dubna 2016 uskutečnila kontrola výkonu
samostatné působnosti obce Kámen, kterou učinili pracovníci Ministerstva vnitra. Při kontrole
neshledali žádná závažná pochybení a zastupitelstvu obce poskytli metodickou pomoc a
zanechali metodické příručky.
ZO informace o kontrole výkonu samostatné působnosti obce vzalo na vědomí.
Ad 6. Starosta seznámil zastupitele se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015, kterou vykonal Odbor kontroly Kraje Vysočina. Při přezkoumání nebyly
shledány žádné chyby a nedostatky.
ZO vzalo na vědomí sdělení starosty o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

Ad 7. Starosta obce informoval o výběrovém řízení na pronájem parkoviště v Kámeně na
turistickou sezónu 2016. Do soutěže se přihlásil jediný zájemce, a to Josef Dvořák, trvalým
bytem Kámen 53, 394 13.
Usnesení: ZO schválilo pronájem parkoviště panu Josefu Dvořákovi a ukládá starostovi obce
uzavřít s ním smlouvu o pronájmu parkoviště.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování.
Ad 8. Starosta obce informoval o ukončení Operačního programu Životní prostředí na
„Systém odděleného sběru s nákupem svozové techniky v obcích Kámen a Dobrá Voda“.
Firma Agrozet České Budějovice, a.s. pro obec v rámci dotace vyrobila nosič kontejnerů a 4
kontejnery, které byly obci již dodány. Kontejnery jsou připraveny pro třídění, jeden je
umístěný u hasičské zbrojnice, druhý na „Dráchově“ u kravína a třetí na nových parcelách za
Nekolovými. Další kontejner bude využíván dle aktuální potřeby. Kontejnery bude na
kompostárnu do Obrataně odvážet J. Škrleta.
ZO informace o ukončení programu na třídění bioodpadu vzalo na vědomí.
Ad 9. Starosta obce a zastupitelka Zlata Vobinušková podali informaci o instalaci sochy
sv. Jana Nepomuckého počátkem května. Umístění sochy na nově schválené místo v rámci
stejného obecního pozemku parc. č. 910/5 za účasti restaurátora pana MgA. Vodáčka
proběhlo v pořádku. Sochu v horizontu několika týdnů ošetří přípravkem proti uchycení
zelených řas. Obecní pracovník J. Škrleta terén v okolí podstavce upraví a vydláždí jej
dlažebními kostkami. ZO uvažuje nechat sochu vysvětit, domluva proběhne s panem farářem
Šmejkalem.
ZO zprávu o instalaci sochy vzalo na vědomí.
Ad 10. V rámci POVV 2016 bylo osloveno 5 firem, které se mohly přihlásit do
zjednodušeného výběrového řízení na výrobu a výměnu oken a dveří v MŠ Kámen. Byly
doručeny nabídky od 3 zájemců. Dne 12. 5. 2016 od 17 hodin probíhalo otevírání obálek a
výběr firmy provedla komise složená ze zastupitelů obce. Zakázku vyhrál Petr Přibyl,
Kámen 26, 394 13.
ZO vzalo na vědomí výsledek zjednodušeného výběrového řízení a pověřuje starostu obce
uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo.
Ad 11. Místostarosta obce informoval o směně obecního pozemku v rámci komplexní
pozemkové úpravy. Jedná se o pozemek č. 10001/96.
ZO informaci o směně pozemků vzalo na vědomí.
Ad 12. Starosta obce podal zprávu o budoucí darovací smlouvě s ŘSD ČR o vypořádání
některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/19 Kámen, obchvat“
v souvislosti se změnou kategorie pozemní komunikace. Bude se jednat o místní a účelovou
komunikaci.
Usnesení: ZO informace o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací
stavby „I/19 Kámen, obchvat“ vzalo na vědomí a ukládá starostovi obce smlouvu uzavřít.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

Ad 13. Starosta obce podal informaci o žádosti na koupi pozemku č. 526 v k. ú. Nízká Lhota.
Usnesení: ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením k této žádosti a ukládá starostovi
vyvěsit záměr na úřední desce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 14. Starosta obce informoval o rozšíření služby firmy Netpromotion Group s.r.o. o
QR kód obce. Kód bude zveřejněn na vývěskách obce a díky tomu se veškeré informace o
obci Kámen dozví široká veřejnost pomocí aplikace chytrých telefonů a podobných zařízení.
ZO zprávu o rozšíření služby vzalo na vědomí.
Ad 15. Starosta obce seznámil zastupitele o probíhající korektuře mapy, kterou provádí firma
OAK Branch. Mapa ve více výtiscích bude v dohledné době dodána.
ZO sdělení vzalo na vědomí.
Ad 16. Různé
a) Průzkumný vrt v Nízké Lhotě
Soukromá osoba na pozemku v Nízké Lhotě bude uskutečňovat průzkumný vrt vody.
ZO informaci vzalo na vědomí.
b) Oznámení o rekonstrukci střechy
Starosta obce informoval o oznámení k rekonstrukci střechy domu čp. 40.
Usnesení: ZO souhlasí s rekonstrukcí střechy na domě čp. 40.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
c) Závěrečný účet 2015
ZO vzalo na vědomí závěrečný účet obce a MŠ Kámen za rok 2015. Závěrečný účet je
vyvěšen na úřední desce obce.
d) Projekt Pošta Partner
Starosta obce sdělil informace o formě spolupráce Pošty s různými smluvními
zástupci. Zástupcem může být obec, právnická osoba i další podnikající subjekty.
Usnesení: ZO zprávu o Projektu Pošta Partner vzalo na vědomí a v dohledné době
neuvažuje o spolupráci.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, 1 zastupitel hlasoval proti
e) Rozpočtové změny
Předsedkyně kontrolního výboru Zlata Vobinušková předložila účetní doklad
č. 999002, který zpracovala účetní obce Irena Cihlářová, a to rozpočtové změny
k 25. dubnu 2016.
Usnesení: ZO schválilo rozpočtové změny obce Kámen k 25. dubnu 2016 bez
připomínek.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

f) Žádost agentury New Wave s.r.o.
Žádost agentury New Wave s.r.o. o vyhrazení cca 200 parkovacích míst na celodenní
soukromou akci, která se bude konat 4. června 2016 na hradě Kámen.
Usnesení: ZO schválilo pro jednodenní parkování dva obecní pozemky. Cena bude
určena dohodou s podmínkou, že servis k parkování a následný úklid musí zajistit
agentura. Případný pronájem parkoviště u prodejny COOP musí projednat agentura
s nájemcem parkoviště.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
g) ZO uvažuje o koupi budovy včetně pozemku v obci od soukromé osoby pro obecní
účely.
Ad 17. Po projednání všech bodů 20. zasedání ZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 18. Místostarosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 20. ZZO ukončil.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová

Starosta obce: Mgr. František Hofman

Vyvěšeno dne: 12. 5. 2016
Sejmuto dne: 2. 6. 2016

IČO: 00 248 371, ČSOB PS 126358665/0300, e-mail: info@obeckamen.cz, tel. 565 426
670, mobil: 725 102 469

