OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 170721/091
V Kámeně dne 21. 7. 2017

Zápis z 34. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 20. 7. 2017
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: 0
Místo: kancelář OÚ
Čas: 17:30 hodin
Zapisovatel: Josef Dvořák
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 33. ZZO
4. Rozpočtové změny
5. Příprava Dne obce 2. 9. 2017
6. POVV 2017
7. Výměna osvětlení v MŠ
8. Elektromobilita
9. Diskuse o ČOV
10. Pronájem části pozemku 910/4, nájemní smlouva
11. Prodej části pozemku 910/4
12. Péče o zeleň
13. Řešení pracovní neschopnosti zaměstnance
14. Komplexní pozemková úprava
15. Stavba na ohlášení na pozemku 218/20
16. Různé
17. Diskuse
18. Závěr

Ad 1. Zapisovatelem byl určen Josef Dvořák, ověřovatelkami zápisu Jaroslava Přibylová
a Hana Markvartová.
Ad 2. Program 34. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 33. ZZO:
- Rozpočtové změny byly schváleny
- POVV 2017 - viz bod č.6
- Výměna osvětlení školka viz č.7
- Úprava obecních pozemků viz č.12
- Psí exkrementy - objednány 2 ks košů
- Prodej části pozemku 910/4 viz bod č.11
- Pronájem části pozemku 910/4 viz bod č. 10
- Snížení poplatku za popelnice – neschváleno, zaplaceno
- Elektromobilita viz č.8
- Různé - nákup tabulek - splněno
- Změna provozovatele autobazaru – nová smlouva uzavřena
- Kaple – nová smlouva v jednání
- Kalendáře – objednány
- Provoz MŠ Kámen o prázdninách – běží podle harmonogramu
- Stavba přístřešku na parcele 218/20 - viz bod č.15
ZO kontrolu závěrů z 33. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Zastupitelka Zlata Vobinušková předložila rozpočtové změny č. 999003 k 25. červnu 2017,
které zpracovala účetní obce Irena Cihlářová. Účetní doklad je v příloze usnesení.
Usnesení: ZO schválilo rozpočtové změny obce Kámen č. 999003 k 25. červnu 2017.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 5. Den obce Kámen proběhne v dohodnutém termínu 2. 9. 2017. Program bude k nahlédnutí na
našich webových stránkách, na obecních vývěskách a v Kámenském občasníku.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Ad 6. Akce POVV 2017 na opravu tenisového kurtu jde do poslední fáze. Byla podepsaná smlouva
o dílo s vítězem výběrového řízení firmou SIBERA a tato firma nastoupí koncem srpna.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Ad 7. Výměna osvětlení v MŠ proběhne v průběhu měsíce srpna.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Ad 8. Elektromobilita - 7. 7. 2017 proběhlo slavnostní otevření dobíjecího sloupku a ten je již plně
k dispozici všem elektromobilistům.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Ad 9. Dne 13. 7. 2017 proběhlo setkání zastupitelů s odborníkem na čističky odpadních vod
Ing. L. Mackem, CSc, MBA. Ten představil obecnímu zastupitelstvu návrhy na konkrétní čističky,
které by připadaly v úvahu v naší obci. K této otázce se zastupitelstvo obce vrátí v průběhu
podzimu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Ad 10. Pronájem části pozemku č. 910/4 v k.ú. Kámen u Pacova proběhl v době vyvěšení záměru
před schválením bez připomínek. Tudíž nic nebrání v podepsání smlouvy s novým nájemníkem.
Cena byla stanovena na 1200 Kč za rok na dobu 5 let.
Usnesení: ZO schválilo smlouvu s novým nájemníkem za sjednanou cenu.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 7 zastupitelů.

Ad 11. Prodej části pozemku č. 910/4 v k.ú. Kámen u Pacova proběhl v době vyvěšení záměru před
schválením bez připomínek. Tudíž nic nebrání v prodeji části pozemku. Cena byla stanovena na
30,- Kč/m2.
Usnesení: ZO schválilo prodej části pozemku 910/4 za 30,- Kč/m2.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 7 zastupitelů.
Ad 12. Výsadba keřů a další zeleně na prostranství pod hradem Kámen, na obecním pozemku pod
kaplí a na návsi v Nízké Lhotě bude uskutečněna na podzim. V Nízké Lhotě o zeleň a obecní
prostranství velmi dobře pečuje několik dobrovolníků.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Ad 13. Po dobu pracovní neschopnosti obecního zaměstnance J. Škrlety, převzal pracovní
povinnosti zastupitel P. Podsklan.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Ad 14. V těchto dnech probíhá faktické měření pozemků v intravilánu obce Kámen v rámci
komplexní pozemkové úpravy.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Ad 15. Stavba přístřešku pro stavební materiál o rozměrech 3x6 m2 na ohlášení na pozemku
č. 218/20 v k.ú. Kámen u Pacova.
Usnesení: ZO schválilo stavbu na ohlášení, a to přístřešek pro stavební materiál o rozměrech
3x6 m2 na ohlášení na pozemku č. 218/20.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 16. Různé
a) Návrh na zvýšení školného v MŠ Kámen
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
b) Posilový zdroj vody v Nízké Lhotě a pro Svazek obcí PSV
Obě žádosti byly akceptovány a SFŽP rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 80 %.
Ad 17. Po projednání všech bodů 34. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 18. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 34. ZZO ukončil v 19 h.
Zapisovatel: Josef Dvořák
Ověřovatelé: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová
Starosta obce: Mgr. František Hofman

Vyvěšeno dne: 21. 7. 2017
Sejmuto dne:
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