OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 170512/063
V Kámeně dne 12. 5. 2017

Zápis z 32. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 11. 5. 2017
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: Josef Dvořák
Hosté: Pavel Hodáč
Místo: kancelář OÚ
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová
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 31. ZZO
4. Závěrečný účet 2016
5. Kaple - zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
6. Elektromobilita
7. Péče o zeleň
8. Žádost Linky bezpečí
9. Vypořádání pozemků
10. Vyhláška FÚ
11. Obnova katastrálního operátu
12. Vítání jara a další kulturní akce
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovatelkami zápisu H. Markvartová a J. Přibylová.
Ad 2. Program 32. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 31. ZZO:
- Dokumenty - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a návrh závěrečného
účtu obce Kámen za rok 2016 - byly řádně vyvěšeny na úřední desce obce.
- Pronájem parkoviště je vyřešen. S nájemcem Josefem Dvořákem byla uzavřena smlouva.
- Připojení domovní čistírny na kanalizační řád obce Kámen panu Petru Kunstovi bylo schváleno.
Petr Kunst dostal o schválení připojení vyrozumění.
- Úprava obecních prostranství - viz bod č. 7.
- Řešení posilového zdroje vody v Nízké Lhotě nadále probíhá.
- Finanční dar na žádost organizace FOKUS Vysočina byl uhrazen.
- Finanční dar na žádost kulturního výboru na akci Vítání jara byl uhrazen.
- Elektromobilita – viz bod 6
- Zřízení pobočky firmy, která se zabývá provozováním stavebních jeřábů pro menší stavby na
pozemku při obchvatu obce, bude obec Kámen podporovat pouze s podmínkou, že doprava bude
vedena mimo zástavbu obce. Starosta bude nadále informovat o průběhu.
- Od 1. 1. 2017 vykonává funkci účetní Svazku obcí PSV paní Mgr. Helena Králová.
- Jednání o kapli P. M. Bolestné - viz bod č. 5.
- Umístění ukazatelů k hradu zatím neproběhlo.

ZO kontrolu závěrů z 31. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. ZO projednalo závěrečný účet a účetní závěrku obce Kámen a MŠ Kámen za rok 2016 spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
byl na úřední desce vyvěšen dne 7. 4. 2017 a sejmut dne 10. 5. 2017.
Usnesení: ZO schválilo závěrečný účet obce Kámen a účetní závěrku obce Kámen a účetní závěrku MŠ
Kámen za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 5. Starosta obce zastupitele seznámil s průběhem zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina, na kterém se
dne 9. 5. 2017 v bodě 34 jednalo o žádosti obce Kámen o projednání převodu kaple P. M. Bolestné do
vlastnictví kraje. Rada Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání dne 25. 4. 2017 a žádost obce
Kámen vzala na vědomí. Rada Kraje Vysočina uložila odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(dále OKPPCR) ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina
prověřit možnosti získání externích finančních zdrojů na realizaci obnovy kaple P. M. Bolestné. Dále Rada
uložila OKPPCR a odboru majetkovému zahájit oficiální jednání ve věci bezúplatného převodu kaple P. M.
Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina a ve věci participace obce Kámen na její obnově a doporučila
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace obsažené v projednávaném materiálu. Zastupitelstvo kraje
dané informace vzalo jednohlasně na vědomí a tím položilo základ pro řešení problému kámenské kaple.
K bodu se vyjádřil také přítomný krajský zastupitel Pavel Hodáč, který sdělil, že materiál byl přijat se dvěma
úkoly, a to jednat s Římskokatolickou církví o jejích požadavcích a zjistit dostupné finanční zdroje pro
opravy kaple. Využita bude etapizace projektu zpracovaná Ing. arch. Martinem Laštovičkou.
ZO vzalo na vědomí sdělení starosty o výsledcích ze zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina.
Ad 6. Starosta obce podal zprávu o předváděcí akci k problematice elektromobility. Zastupitelé i hosté se
mohli blíže seznámit s touto alternativou dopravy a mohli se elektromobilem svézt. Obec usiluje o zřízení
dobíjecího místa a zapsání do elektromapy ČR. Zastupitel Jan Král se vyjádřil v tom smyslu, že by obec
měla elektromobilitu určitě podporovat a zvolit zařízení, které budou moci využívat nejen elektromobily, ale
také elektrokola.
ZO vzalo informace na vědomí s tím, že obec tuto věc bude řešit průběžně a na firmu E.ON se starosta obce
obrátí s dotazy, jak odběrné místo v obci zřídit.
Ad 7. Starosta obce informoval o úpravě prostranství v Kámeně pod kaplí, pod hradem a na návsi v Nízké
Lhotě. Všechny plochy jsou upravené, tráva je zasetá. Ing. Paclová připravuje návrh výsadby vhodnými
stromy, keři a plazivými kultivary rostlin.
ZO vzalo na vědomí zprávu o plánované výsadbě na obecních prostranstvích.
Ad 8. Starosta obce informoval o žádosti Linky bezpečí, z. s., o poskytnutí finančního daru v požadované
výši 3.000,- Kč.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar pro Linku bezpečí, avšak pouze ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 9. Na starostu obce se obrátila paní Bc. Iva Flekalová z Kraje Vysočina s žádostí o vyjádření
k majetkoprávnímu vypořádání pozemků mezi obcí Kámen a Krajem Vysočina. Geometrickým plánem
došlo ke skutečnému zaměření, které by Kraj Vysočina chtěl uvést do souladu i právně. Paní Flekalová po e mailové komunikaci se starostou obce sdělila, že do Rady Kraje a do Zastupitelstva Kraje Vysočina se
navrhne majetkoprávní převod mezi obcí Kámen a Krajem Vysočina.
ZO vzalo na vědomí informaci o majetkoprávním vypořádání mezi obcí Kámen a Krajem Vysočina.
Ad 10. Starosta obce seznámil zastupitele s veřejnou vyhláškou Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, která
oznamuje, že ode dne 28. 4. 2017 do dne 29. 5. 2017 je na všech územních pracovištích FÚ pro Kraj
Vysočina zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se za nemovité věci stanovuje daň
z nemovitých věcí na rok 2017.
ZO zprávu o veřejné vyhlášce FÚ pro Kraj Vysočina vzalo na vědomí.
Ad 11. Starosta obce předložil oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
v k.ú. Kámen u Pacova zjišťováním průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov.
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním je vyvěšeno na úřední desce obce.
Zjišťování průběhu hranic pozemků bude zahájeno 1. 6. 2017 a vlastníci nemovitostí budou k tomuto
vyzváni písemně.
ZO vzalo na vědomí informaci o zahájení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Kámen u Pacova.

Ad 12. Zastupitelka Jaroslava Přibylová podala informaci o kulturních akcích obce v nejbližších měsících.
V sobotu 13. května 2017 od 14:00 hodin se bude v místní Hospůdce v Podhradí konat tradiční akce Vítání
jara. Další akcí bude srpnová návštěva divadelního představení v Týně nad Vltavou a začátkem listopadu
zájezd do moravského sklípku.
ZO sdělení o blížících se kulturních akcích pořádané obcí vzalo na vědomí.
Ad 13. Různé
a) Čistota parkoviště v obci a jeho okolí
Slova se ujal pan Pavel Hodáč s tím, že se na něj obracejí občané obce, že parkoviště a jeho okolí je
v poslední době znečištěno a navrhuje umístění koše na psí exkrementy a dvou kabinek TOI TOI,
a aby obsluha parkoviště na čistotu parkoviště dohlížela.
ZO tuto skutečnost samozřejmě nebere na lehkou váhu s tím, že nepořádek na parkovišti se výrazně
snížil po omezení parkování kamionů. Jako řešení se jeví pořízení košů na psí exkrementy. Pořízení
kabinek TOI TOI považuje ZO za neefektivní jak z hlediska ceny služby za údržbu, tak z hlediska
malé ochoty lidí tyto kabinky navštěvovat.
Usnesení: ZO schválilo nákup dvou košů na psí exkrementy a jejich umístění na parkovišti v obci.
ZO zároveň vyzývá majitele psů, aby po svých psech uklízeli.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
b) Žádost Jednoty SD Kamenice nad Lipou
Starosta obce přečetl dopis Jednoty SD Kamenice nad Lipou s žádostí řešit provoz prodejny v obci
Kámen. Problematika provozu prodejen na venkově se začala řešit na úrovni Kraje Vysočina, kde
byla uskutečněna jednání hejtmana kraje se Svazem českých a moravských spotřebních družstev.
Výsledkem je grantový program Venkovské prodejny 2017 v rámci Fondu Vysočiny. Podmínkou je,
že obce, které samy prodejnu zřizují nebo ze svého rozpočtu každoročně přispívají jinému
podnikatelskému subjektu na provoz, musí ze svého rozpočtu dát minimálně 30 % k požadované
dotaci.
ZO informace o možnosti zapojit se do grantového programu Venkovské prodejny 2017 vzalo na
vědomí a o případné účasti v grantu povede ještě další jednání.
c) Zájem o novou výstavbu RD v obci Kámen
V posledních měsících se zvyšuje zájem o obecní pozemky pro výstavbu rodinných domů v obci
Kámen. Starosta obce se zájemci komunikoval a sdělil jim možnosti, které mohou využít - obrátit se
na současné majitele nezastavěných pozemků či na majitele domů. Starosta obce dále jednal s paní
Zemanovou o případné směně pozemků pro vytvoření nových stavebních pozemků.
ZO sdělené informace k zájmu o novou výstavbu v obci vzalo na vědomí.
d) Žádost SDH Kámen
Starosta SDH Kámen, pan Pavel Mareš, zaslal žádost o finanční dar na uspořádání okrskové
hasičské soutěže, která se bude konat v Kámeně dne 20. května 2017.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar pro SDH Kámen na uspořádání okrskové hasičské soutěže ve
výši 3.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 5 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování
Ad 14. Po projednání všech bodů 32. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 15. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 32. ZZO ukončil ve 20:45 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová
Starosta obce: Mgr. František Hofman

Vyvěšeno dne: 12. 5. 2017
Sejmuto dne:
8. 6. 2017
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