OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 170112/003
V Kámeně dne 12. 1. 2017

Zápis z 28. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 12. 1. 2017
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: Pavel Podsklan
Hosté: Josef Roubík, Iva Hodečková, Hana Dlouhá
Místo: kancelář OÚ
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jan Král, Hana Markvartová
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Mgr. František Hofman. Konstatoval, že jednání je
přítomno 6 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 27. ZZO
4. Zpráva ze setkání starostů v Třešti
5. Schválení dvou smluv k obchvatu Kámena
6. Pošta partner
7. Kaple - jednání s krajem
8. Zákaz na parkovišti
9. Zákon o registru smluv
10. Voda pro Kámen - rozprava
11. Studny N. Lhota
12. Schválení úpravy odměn zastupitelů
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Jan Král a Hana
Markvartová.
Ad 2. Program 28. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.

Ad 3. Kontrola závěrů 27. ZZO:
- Rozpočtové změny byly schváleny.
- Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen.
- Inventarizační komise provedla inventarizaci za rok 2016.
- Pro dotaci v rámci POVV 2017 se zpracovává projektová dokumentace.
- Pošta Partner - viz bod č. 6
- FINFIN - ZO rozhodlo finanční prostředky obce Kámen do fondu firmy
FINFIN, s.r.o. neinvestovat.
- Obchvat - probíhají přípravné práce podle harmonogramu, další viz bod č. 5
- Kaple - viz bod č. 7
- Žádost o dotaci na obnovu místních komunikací zpracovává paní Ing. Zíková.
- Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev - viz bod č. 12
- Zákaz parkování na parkovišti - viz bod č. 8
- Odměna ředitelce MŠ Kámen a odměna pro školnici byla schválena a uhrazena.
- Návrh aktualizace ÚAP pro ORP Pacov včetně rozboru udržitelného rozvoje
území obce Kámen vzalo ZO na vědomí.
- ZO vzalo na vědomí informace z jednání SOM Stražiště.
- Finanční dar pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. - okresní
organizaci Pelhřimov bude uhrazen.
- Připravuje se zájezd do moravského sklípku.
- Zájezd do Prahy na rodinný muzikál Alenka v kraji zázraků byl uskutečněn.
ZO kontrolu závěrů z 27. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Starosta obce podal zprávu o setkání starostů v Třešti s radními a hejtmanem Kraje
Vysočina. Radní přítomné seznámili se svou představou o vedení příslušného rezortu Kraje a
informovali o možnostech spolupráce obcí s Krajem.
ZO informace o setkání starostů v Třešti vzalo na vědomí.
Ad 5. Projednání smluv ke stavbě „I/19 Kámen, obchvat“.
a) Smlouva o budoucí darovací smlouvě v souvislosti se změnou kategorie pozemní
komunikace mezi ŘSD ČR (budoucí dárce) a obcí Kámen (budoucí obdarovaný) v souvislosti
se silniční stavbou „I/19 Kámen, obchvat“. Předmětem smlouvy je úsek silnice I/19, který
bude vyřazen ze stávající silniční sítě silnic I. třídy a poté zařazen do kategorie místní, příp.
účelová komunikace. Budoucí obdarovaný dar přijme se všemi právy a povinnostmi.
Usnesení: ZO schválilo smlouvu o budoucí darovací smlouvě v souvislosti se změnou
kategorie pozemní komunikace mezi ŘSD ČR (budoucí dárce) a obcí Kámen (budoucí
obdarovaný) v souvislosti se silniční stavbou „I/19 Kámen, obchvat“.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
b) Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/19
Kámen, obchvat“ mezi ŘSD ČR a obcí Kámen. Stavbou „I/19 Kámen, obchvat“ bude mimo
jiné dotčen i majetek ve vlastnictví obce a na tomto majetku budou provedeny nezbytné
úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci stavby „I/19 Kámen,
obchvat“. Majetek obce, který bude stavbou dotčen, je a nadále zůstane ve vlastnictví obce.

Usnesení: ZO schválilo smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s realizací stavby „I/19 Kámen, obchvat“ mezi ŘSD ČR a obcí Kámen.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 6. Starosta obce opět se zastupiteli projednal záměr České pošty, s. p. Cílem projektu je
převod poštovních provozoven na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou.
Pošta v obci Kámen byla podnikem Česká pošta, s. p. vybrána jako vhodná pro změnu formy
poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner. Zastupitelé konstatovali, že pro závazné
rozhodnutí nemají dostatečné informace o projektu Pošta Partner a nemají k dispozici
smlouvu s přesnými podmínkami pro případné provozování Pošty Partner.
Usnesení: ZO rozhodnutí o případné provozování Pošty Partner obcí Kámen ZO odkládá na
příští ZZO a ukládá starostovi informovat zástupkyni České pošty, s. p. paní Šafránkovou a
vést s ní další jednání.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 7. Starosta informoval o dalším jednání s náměstkyní hejtmana Ing. Fischerovou
o možnostech spolupráce ohledně oprav kaple P. Marie Bolestné. Zastupitelé se shodli na
tom, že všem zastupitelům Kraje Vysočina bude zaslán dopis s obeznámením se situací
ohledně řešení oprav kaple P. Marie Bolestné i s žádostí o převzetí kaple do vlastnictví Kraje
Vysočina. Obec Kámen je připravena na průběžných opravách kaple samozřejmě
spolupracovat.
ZO informace ke kapli vzalo na vědomí.
Ad 8. Starosta obce podal zprávu o přípravě úpravy provozu na místní komunikaci v Kámeně
- parkovišti na pozemku parc. č. 910/3 v k.ú. Kámen u Pacova.
ZO vzalo na vědomí zprávu o přípravě úpravy provozu na parkovišti.
Ad 9. Starosta obce podal informaci o tom, že všechny státní instituce, obce nevyjímaje, mají
od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50.000,- Kč bez
DPH v registru smluv.
ZO vzalo na vědomí zprávu o povinnosti zveřejňování smluv v registru.
Ad 10. Pitná voda do obce Kámen je dodávaná skupinovým vodovodem, který je majetkem
Svazku obcí PSV. V posledních letech, v souvislosti s velkým suchem a deficitem srážek,
vody ubývá a je nutné pitnou vodu nakupovat. V rámci údržby bylo pročištěno prameniště
nad Vintířovem a vyřizuje se odborný posudek pro zřízení průzkumného vrtu na pozemku
vodojemu, který je ve vlastnictví Svazku PSV.
ZO informace o řešení nedostatku vody vzalo na vědomí.
Ad 11. Paní Hodečková a paní Dlouhá z Nízké Lhoty informovaly o stavu, který nyní panuje
v Nízké Lhotě. Celkem šest domů je zásobováno vodou ze studní, které jsou 8-10 m hluboké.
Nachází se v nich v současnosti málo, navíc nekvalitní vody s obsahem bakterií a nadlimitním
množstvím dusičnanů. Starosta obce uvedl, že zastupitelé obce budou jednat s docentem

Cahlíkem o řešení této problematiky s tím, že se v Nízké Lhotě nechá vybudovat průzkumný
vrt pro zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou.
ZO vzalo na vědomí informace o návrhu řešení nedostatku kvalitní vody v Nízké Lhotě.
Ad 12. Starosta konstatoval, že všechny odměny zastupitelů nejsou nárokové a předložil
konkrétní návrh změnu ve výši odměn členům zastupitelstva za výkon funkce.
Usnesení: ZO schválilo změnu ve výši odměn členům zastupitelstva za výkon funkce dle
přílohy č. 1 k novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ke dni 1. 1. 2017.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 13. Různé
a) Žádost o koupi části pozemku p. č. 23/3 v k.ú. Kámen u Pacova.
Usnesení: ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením k žádosti o prodej části
pozemku p. č. 23/3 a uložilo starostovi vyvěsit jej na úřední desce obce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
b) Žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM o poskytnutí
finančního daru.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
c) VOD Kámen podalo žádost o povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les
z bezpečnostního důvodu - stromy jsou proschlé a nakloněné, hrozí zde nebezpečí
pádu stromů, ohrožují pracovníky družstva a mohou poškodit budovu. Jedná se
o 15 topolů na obecním pozemku č. 889 v k. ú. Kámen u Pacova.
Starosta obce ve své působnosti vydal rozhodnutí o povolení ke kácení.
ZO vzalo na vědomí povolení kácení topolů na obecním pozemku č. 889
v k. ú. Kámen u Pacova.
d) Předběžný termín akce Den obce Kámen bude v sobotu 2. 9. 2017.
e) Kontrola plnění usnesení ZO za rok 2016
Předsedkyně kontrolního výboru Zlata Vobinušková předložila zprávu o činnosti
kontrolního výboru ZO za rok 2016, ve které jsou uvedeny informace o kontrole
zápisů zastupitelstva obce za rok 2016 a o plnění jejich usnesení. Bylo shledáno, že
zápisy ze ZZO jsou vedeny řádně a přehledně a obsahují všechny náležitosti.
Při pořizování zápisů ZZO byl vždy dodržen termín 10 dnů pro zveřejnění. Dále návrh
rozpočtu obce i schválený rozpočet na rok 2016 a závěrečný účet za rok 2015 byl
řádně vyvěšen na webových stránkách obce i na úředních deskách v obci Kámen a
jeho místních částech Nízká Lhota a Nový Dvůr. Bylo vyhotoveno celkem 10 zpráv
kontrolního výboru - jedna zpráva o kontrole v MŠ Kámen, jedna zpráva o kontrole
záměru k pronájmu části obecního pozemku, jedna zpráva o kontrole záměru k
pronájmu parkoviště, jedna zpráva o kontrole záměru k prodeji pozemku a 6 zpráv o
kontrole provedených rozpočtových změn. Kontrolní výbor neshledal žádné chyby ani
nedostatky.
ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru pojednávající o kontrole plnění usnesení ZO
za rok 2016 vzalo na vědomí.

Ad 14. Po projednání všech bodů 28. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 15. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 28. ZZO ukončil
ve 21:40 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Jan Král, Hana Markvartová
Starosta obce: Mgr. František Hofman
Vyvěšeno dne: 12. 1. 2017
Sejmuto dne: 2. 2. 2017

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

