OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 170216/018
V Kámeně dne 16. 2. 2017

Zápis z 29. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 16. 2. 2017
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, Pavel Podsklan
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 28. ZZO
4. Pošta partner
5. Omezení vjezdu na parkoviště
6. Jednání o kapli, příprava na krajské zasedání
7. Třetí výrobní výbor k obchvatu
8. Kácení stromů k obchvatu i mimo
9. Nákup automobilu
10. Posilový vrt v Nízké Lhotě
11. Prodej pozemku Vylít - Potěšil
12. Pozvánka Dřevona Lukavec
13. Žádosti o příspěvek
a) Lékaři bez hranic
b) SONS nevidomí
c) Kočičí útulek
d) Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
e) Centrum LADA Pacov
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr

Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Jaroslava Přibylová
a Pavel Podsklan.
Ad 2. Program 29. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 28. ZZO:
- Setkání starostů v Třešti s radními a hejtmanem Kraje Vysočina se neslo
v přívětivém duchu.
- Smlouvy ke stavbě „I/19 Kámen, obchvat“ byly schváleny.
- Pošta Partner - viz bod č. 4
- Kaple - viz bod č. 6
- Úprava provozu na parkovišti - viz bod č. 5
- Obce mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním
nad 50.000,- Kč bez DPH v registru smluv.
- Voda pro Kámen a Nízkou Lhotu - viz bod č. 10
- Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev byly schváleny.
- Změna ve výši odměn členům zastupitelstva za výkon funkce byla schválena.
- Žádost o koupi části pozemku p. č. 23/3 v k.ú. Kámen u Pacova - záměr před
schválením bude zveřejněn do 18. 2. 2017 a poté na příštím ZZO bude žádost
projednána.
- Finanční dar pro sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM byl uhrazen.
- Žádost VOD Kámen ke kácení stromů z bezpečnostního důvodu na obecním
pozemku č. 889 v k. ú. Kámen u Pacova. Stromy budou vykáceny.
- Předběžný termín akce Den obce Kámen je určen na sobotu 2. 9. 2017, akce se
uskuteční opět na hradě Kámen.
ZO kontrolu závěrů z 28. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Starosta obce opět se zastupiteli projednal záměr České pošty, s. p. o převodu
poštovních provozoven na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou. ZO
projednávalo provozování pobočky České pošty formou Pošta partner již na několika
předešlých zasedáních. Základní informace byly rozšířeny o zkušenosti s provozováním
pobočky České pošty některými obcemi v regionu (Velká Chyška, Strážek).
Usnesení: ZO nesouhlasí, aby pobočku České pošty provozovala obec Kámen a zamítlo tak
přistoupení obce Kámen k projektu Pošta Partner. ZO ukládá starostovi obce o rozhodnutí
informovat zástupkyni České pošty, s. p. paní Šafránkovou.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, 1 byl proti usnesení
Ad 5. 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 a ukládá starostovi obce
objednat značky omezující vjezd na parkoviště. Značky poté namontuje obecní pracovník
J. Škrleta.

Ad 6. Starosta informoval o dalším jednání s náměstkyní hejtmana Ing. Janou Fischerovou,
s vedoucí oddělení památkové péče Ing. arch. Olgou Čermákovou, a s vedoucím odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ing. Ladislavem Seidlem, o otázce vlastnictví a
opravy kaple P. Marie Bolestné. Zúčastnění informace přijali s pochopením. Starosta obce
připravil dopis, který adresoval radním Ing. Fischerové a Ing. Pavlíkovi o zařazení jednání o
převodu majetku kaple P. Marie Bolestné v obci Kámen z farnosti Věžná do majetku Kraje
Vysočina na program zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 28. 3. 2017. Zároveň bude
zaslán dopis s obeznámením se situací všem krajským zastupitelům. Obec Kámen je
připravena na průběžných opravách kaple vždy spolupracovat.
ZO informace ke kapli vzalo na vědomí.
Ad 7. Starosta obce podal zprávu o jednání z třetího výrobního výboru k obchvatu.
Projednávaly se technické záležitosti, nyní především kácení stromů a lávka pro pěší.
ZO informace k obchvatu vzalo na vědomí.
Ad 8. Starosta obce podal informace ke kácení stromů týkající se obchvatu. Do konce března
by stromy měly být vykáceny, dřevo z obecních stromů bude částečně prodáno a částečně
nabídnuto místním občanům k vlastnímu zpracování.
Obec Kámen vytipuje místa pro vysazení čtyř dubů, které má obec k dispozici jako náhradu
ještě z akce „Most Zlátenka“.
ZO zprávu ke kácení stromů týkající se obchvatu vzalo na vědomí.
Ad 9. Starosta obce konstatoval, že obecní automobil Pick-up je potřeba obměnit, a proto
informoval o možnosti nákupu nového automobilu v rámci dotace MŽP, kdy je možné zajistit
nákup elektromobilu, hybridního automobilu či na CNG . Starosta obce vyvolal diskusi, zda
koupit automobil nový, jaký typ a na jaký pohon.
ZO informace vzalo na vědomí a ukládá zastupitelům P. Podsklanovi a J. Královi do příštího
ZZO prostudovat možnosti nákupu automobilu přes dotaci či bez dotace a připravit návrhy.
Ad 10. Starosta obce uvedl, že zastupitelé obce jednali s RNDr. Cahlíkem z firmy ALTEC
International, s.r.o. o řešení problematiky nedostatku kvalitní vody v Nízké Lhotě s tím, že
firma zpracuje odborný posudek pro vybudování posilového zdroje vody v Nízké Lhotě.
Situace ohledně nedostatku vody pro obec Kámen je obdobně řešena i pro vodovodní síť
Svazku obcí PSV.
ZO vzalo na vědomí informace o návrhu řešení nedostatku kvalitní vody v Nízké Lhotě i
v rámci Svazku obcí PSV.
Ad 11. Starosta obce podal zprávu o prodeji pozemku pana Vylíta panu Potěšilovi. Prodej je
již zanesen v katastru nemovitostí a pan Potěšil hodlá stavbu rodinného domu neodkládat, aby
stihl kolaudaci do roku 2020.
ZO zprávu o prodeji pozemku pana Vylíta vzalo na vědomí.

Ad 12. Starosta obce seznámil zastupitele s pozvánkou Dřevozpracujícího družstva Lukavec
na setkání lesních hospodářů. Účastnit se za obec Kámen bude obecní pracovník J. Škrleta.
ZO vzalo na vědomí informace pozvání na setkání lesních hospodářů do Dřevozpracujícího
družstva Lukavec.
Ad 13. Žádosti o finanční dar
a) Žádost mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic o poskytnutí finančního
daru.
Usnesení: ZO schválilo jednorázový finanční dar organizaci Lékaři bez hranic na rok
2017 ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
b) Žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) - oblastní
odbočka Pelhřimov o poskytnutí finančního daru.
Usnesení: ZO schválilo jednorázový finanční dar organizaci SONS na rok 2017
ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
c) Žádost Kočičího útulku na Vysočině, z.s. o poskytnutí finančního daru.
Usnesení: ZO schválilo jednorázový finanční dar pro Kočičí útulek na Vysočině, z.s.
na rok 2017 ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
d) Žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina - pracoviště Pelhřimov o
poskytnutí finančního daru.
Usnesení: ZO schválilo jednorázový finanční dar pro Centrum pro zdravotně
postižené kraje Vysočina na rok 2017 ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
e) Žádost Centra LADA Pacov o poskytnutí finančního daru.
Usnesení: ZO schválilo jednorázový finanční dar pro Centrum LADA Pacov na rok
2017 ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 14. Různé
a) Starosta obce vyvolal diskusi o možnostech řešení čištění odpadních vod formou
dotace na domácí čistírny odpadních vod. ZO informace vzalo na vědomí.
b) Starosta obce podal informaci o žádosti na národní dotaci MZe v rámci programu
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, kterou zpracovává Ing. Zíková
z Mikroregionu Stražiště. Byl osloven pan MgA. Jan Vodáček, který připravuje
dokumentaci na opravu křížků v katastrech obce. Výše dotace je max. 70%
uznatelných výdajů. ZO vzalo na vědomí informace týkající se chystané opravy
křížků.

c) Starosta obce zastupitele informoval o žádosti ředitelky MŠ Kámen paní Mikešové o
uzavření MŠ po dobu jarních prázdnin od 20. 2. 2017 do 24. 2. 2017 včetně. ZO vzalo
na vědomí uzavření MŠ Kámen po dobu jarních prázdnin.
d) Žádost o pořízení nového účetního programu pro MŠ Kámen.
Usnesení: ZO schválilo pořízení nového účetního programu pro MŠ Kámen, které
bude financováno z každoročního příspěvku obce Kámen pro MŠ Kámen v rámci
schváleného rozpočtu obce na rok 2017.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
e) Termín zájezdu do moravského sklípku ve Velkých Bílovicích je rezervován na
sobotu 4. listopadu 2017.
Ad 15. Po projednání všech bodů 29. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 16. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 29. ZZO ukončil
ve 21:50 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Jaroslava Přibylová, Pavel Podsklan
Starosta obce: Mgr. František Hofman
Vyvěšeno dne: 16. 2. 2017
Sejmuto dne: 6. 3. 2017

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

