OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 170421/055
V Kámeně dne 21. 4. 2017

Zápis z 31. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 20. 4. 2017
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: Hana Markvartová
Hosté: Josef Roubík
Místo: kancelář OÚ
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jan Král, Pavel Podsklan
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 30. ZZO
4. Výsledek přezkoumání hospodaření za r. 2016
5. Závěrečný účet 2016
6. Pronájem parkoviště
7. Žádost o povolení připojení domovní čistírny
8. Úprava obecních prostranství
9. Řešení vodovodu v Nízké Lhotě
10. Žádost FOKUS Vysočina
11. Žádost kulturního výboru
12. Elektromobilita
13. Stavební jeřáby
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Jan Král a Pavel Podsklan
Ad 2. Program 31. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 30. ZZO:
- Prodej části obecního pozemku p. č. 23/3 v k. ú. Kámen u Pacova byl schválen v ceně
30 Kč/m2. Prodej pozemku se uskuteční po zaměření pozemku a kupující zajistí návrh
smlouvy o smlouvě budoucí.
- Zákaz vjezdu na parkoviště pro automobily nad 3,5t je vyřešen, dodatkové tabulky jsou
instalovány.
- Nová pojistná smlouva s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. je připravená a bude
podepsána do konce dubna 2017.

Žádost o národní dotaci MZe v rámci programu Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny na opravu křížků je podána.
- Potřeba novelizovat obecně závaznou vyhlášku stále trvá.
- Kácení obecních stromů (topolů) u bramborárny bylo provedeno.
- Nákup jiného automobilu bude uskutečněn v květnu tohoto roku, bude se jednat o Pick-up
značky Dacia Logan Van.
- ZO schválilo výstavbu lehké ocelové stavby na pozemku p. č. 218/20 k. ú. Kámen u Pacova.
- Posilový zdroj vody v Nízké Lhotě - viz bod č. 9
- Úprava prostranství za MŠ Kámen - viz bod č. 8
- Pronájem parkoviště - viz bod č. 6
- Žádost obce Kámen o koupi pozemků p. č. 25 a p. č. 26 v k. ú. Nízká Lhota - odkoupení je
téměř dokončeno.
- Finanční dar pro HC VOD Kámen byl uhrazen.
- Finanční dar pro Pěvecký sbor Slavík Pacov byl uhrazen.
- Žádost o prodej stavebního pozemku vzalo ZO na vědomí. Řešením bude jednání o výměně
obecních pozemků, aby obec Kámen mohla vytvořit nové stavební pozemky.
- Žádosti o povolení kácení bylo vyhověno, jehličnany jsou pokáceny.
ZO kontrolu závěrů z 30. ZZO vzalo na vědomí.
-

Ad 4. Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2016, kterou dne 6. dubna 2017 vykonal Odbor kontroly Kraje Vysočina. Při přezkoumání
nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Ad 5. Na základě přezkoumání hospodaření obce Odborem kontroly Kraje Vysočina mohl být
sestaven návrh závěrečného účtu obce Kámen za rok 2016. Je vyvěšen na úřední desce i na
webových stránkách obce.
ZO vzalo na vědomí sdělení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce za rok 2016.
Ad 6. Starosta obce podal zprávu o výběrovém řízení na pronájem parkoviště v Kámeně na
turistickou sezónu 2017. Otevírání obálek a výběr nájemce se uskutečnilo v úterý 4. 4. 2017 v 18h
na OÚ Kámen. 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 5 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování.
Ad 7. Starosta obce zastupitele seznámil se žádostí o povolení připojení domovní čistírny na
veřejnou kanalizaci.
Usnesení: ZO schválilo připojení domovní čistírny na kanalizační řád obce Kámen panu Petru
Kunstovi dle žádosti ze dne 4. 4. 2017.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 8. Starosta obce informoval o jednání s Ing. Paclovou ohledně úpravy obecních prostranství
v Kámeně pod kaplí a pod hradem a na návsi v Nízké Lhotě. Pod kaplí a v Nízké Lhotě proběhlo
frézování pařezů a srovnání terénu. Na všech plochách bude následovat vysetí trávníků a výsadba
keřů a stromů po odborné domluvě s Ing. Paclovou.
ZO vzalo na vědomí přípravu úpravy obecních ploch.
Ad 9. Místostarosta obce podal zprávu o průběhu příprav na zhotovení posilového zdroje vody
v Nízké Lhotě. Firma ALTEC International, s. r. o. zpracovala odborný posudek. Žádost o dotaci
zpracovala Ing. Kašparová.
ZO zprávu o přípravách posilového zdroje vody v Nízké Lhotě vzalo na vědomí.

Ad 10. Žádost organizace Fokus Vysočina o poskytnutí finančního daru.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 3.000,- Kč na rok 2017.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 11. Zastupitelka Jaroslava Přibylová jménem kulturního výboru obce Kámen podala žádost
o finanční příspěvek na tradiční akci Vítání jara, která se bude konat dne 13. května 2017
od 14 hodin v místní Hospůdce v Podhradí.
Usnesení: ZO schválilo na akci Vítání jara finanční dar ve výši 6.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 5 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování
Ad 12. Starosta obce seznámil zastupitele s rozvojem elektromobility a s možností vybudování
dobíjecího místa pro elektromobily v Kámeně.
Usnesení: ZO rozhodlo, že bude podporovat zřízení dobíjecího místa v obci a ukládá starostovi
dojednat konzultaci s odborníkem.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 13. Starosta obce informoval o žádosti podnikatele k vyjádření o využití pozemků v blízkosti
budoucí nové silnice při obchvatu v k.ú. Kámen u Pacova pro zřízení skladovacího, servisního
a předváděcího střediska stavebních jeřábů.
Usnesení: ZO rozhodlo, že bude podporovat zřízení pobočky firmy, která se zabývá provozováním
stavebních jeřábů pro menší stavby na pozemku při obchvatu obce s podmínkou, že doprava bude
vedena mimo zástavbu obce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 14. Různé
a) Změna účetní Svazku obcí PSV
Jednatelka Svazku obcí PSV informovala zastupitele o změně osoby ve funkci účetní. Od
1. 1. 2017 vykonává funkci účetní Svazku obcí PSV paní Mgr. Helena Králová.
ZO vzalo na vědomí zprávu o změně účetní Svazku obcí PSV.
b) Kaple P. M. Bolestné
Převod kaple P. M. Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina zatím nebyl zařazen jako bod do
programu zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina. Pravděpodobně se daná věc bude
projednávat na květnovém zasedání.
ZO informaci ke kapli P. M. Bolestné vzalo na vědomí.
c) Ukazatele na hrad
Pro lepší orientaci turistů a kvůli odklonění jejich chůze po silnici I. třídy se pořídí výrazné
ukazatele k hradu. Instalaci zajistí J. Škrleta.
Ad 15. Po projednání všech bodů 31. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 16. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 31. ZZO ukončil ve 21:25 h
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Jan Král, Pavel Podsklan
Starosta obce: Mgr. František Hofman
Vyvěšeno dne: 20. 4. 2017
Sejmuto dne: 4. 5. 2017
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