OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 180111/003-zv
V Kámeně dne 11. 1. 2018

Zápis z 39. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 11. 1. 2018
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: Pavel Podsklan
Hosté: Josef Roubík
Místo: kancelář OÚ
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Přibylová, 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 38. ZZO
4. Zvýšení limitu čerpání finančních prostředků
5. Smlouva o dílo pro vrt v Nízké Lhotě
6. Příprava POVV 2018
7. Povolení k vypouštění odpadních vod
8. Bytový dům pro sociální bydlení
9. Smlouva o prodeji pohonných hmot
10. Elektromobilita - smlouva EVMAPA
11. Obchvat - poslední informace
12. Program veřejné schůze
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Jaroslava Přibylová a Hana
Markvartová.
Ad 2. Program 39. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 38. ZZO:
- Rozpočtové změny byly schváleny.
- Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen.

Akce „Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec“ - viz bod č. 5.
Žádost ŘSD - zřízení služebnosti dle smlouvy bylo schváleno, smlouva uzavřena.
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů byla schválena. Účinnosti vyhláška nabyla 1. 1. 2018.
- Smlouva o prodeji pohonných hmot - viz bod č. 9.
- Smlouva s firmou EVMAPA, s.r.o. - viz bod č. 10.
- Zpráva o odstranění a prevenci nedostatků byla v pořádku odeslána.
- Program veřejné schůze - viz bod č. 12.
- Na příkaz starosty probíhá inventarizace veškerého majetku a závazku.
- Zápis pozemku č. 26 v k.ú. Nízká Lhota na KN do vlastnictví obce Kámen proběhl v pořádku.
- Žádosti o finanční dar - body č. 13.c) - 13.h) byly ZO schváleny a již uhrazeny.
- Finanční příspěvek na provoz MŠ Kámen byl schválen a uhrazen.
- ZO schválilo odměnu paní ředitelce MŠ Kámen a vzalo na vědomí odměny zaměstnanců MŠ.
- Po dobu vánočních prázdnin byla MŠ Kámen uzavřena.
- Povrch pro výstavbu víceúčelového hřiště z dotace MMR schválilo ZO umělou trávu s celkovým
nejnižším rozpočtem ze dne 23. 7. 2017.
ZO kontrolu závěrů z 38. ZZO vzalo na vědomí.
-

Ad 4. Týdenní limit čerpání finančních prostředků obce Kámen
Usnesení: ZO schválilo zvýšení týdenního limitu čerpání finančních prostředků obce Kámen.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 5. Výběrové řízení na zakázku „Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec“ vyhrála firma ALTEC
International s.r.o. a byla s ní uzavřena smlouva o dílo. Realizace posilového zdroje vody bude zahájena
na přelomu ledna a února 2018 s ohledem na povětrnostní podmínky.
ZO vzalo na vědomí zprávu o uzavření smlouvy o dílo s firmou ALTEC International s.r.o. na akci „Nízká
Lhota - posilový zdroj vody pro obec“.
Ad 6. Probíhá příprava realizace přívodu elektrické energie a přívodu vody k posilovému zdroji vody (vrtu)
v Novém Dvoře v rámci POVV 2018. Starosta obce informoval o jednání s Ing. Zajícem z pelhřimovské
firmy Projektování vodohospodářských staveb, s.r.o., který udělal terénní obhlídku, aby se určila
nejvhodnější trasa vedení. V dohledné době je potřeba připravit výběrové řízení firmy na realizaci této akce.
ZO vzalo na vědomí zprávu o přípravě POVV 2018.
Ad 7. Starosta obce zastupitele informoval o zahájení přípravy o povolení k vypouštění odpadních vod.
Věc má na starost Ing. Zajíc z pelhřimovské firmy Projektování vodohospodářských staveb, s.r.o.
ZO vzalo na vědomí informaci o přípravě povolení k vypouštění odpadních vod.
Ad 8. Starosta obce podal zprávu, že probíhá příprava žádosti na dotační program na výstavbu bytového
domu pro sociální bydlení, výzva zatím nebyla vyhlášena. O toto bydlení je zájem mezi místními občany,
na obecní úřad již přišly čtyři žádosti o přidělení obecního bytu.
ZO vzalo na vědomí zprávu k dotaci na sociální bydlení.
Ad 9. Starosta obce podal doplňující informace k pořízení předplacené palivové karty na čerpání pohonných
hmot, jiných produktů a služeb. Karta bude obci doručena do 10 dnů.
ZO vzalo na vědomí zprávu o pořízení předplacené palivové karty od společnosti MOL Česká republika,
s.r.o. na čerpání pohonných hmot.

Ad 10. Starosta obce podal zprávu, že s firmou EVMAPA, s.r.o. uzavřel smlouvu na poskytování služeb
včetně zprostředkování plateb obci za využití nabíjecí stanice pro elektromobily. Nabíjení je od letošního
roku zpoplatněno, a to 7,- Kč/kWh. Podíl společnosti EVMAPA, s.r.o. na této částce je 15%, zbývající podíl
získá obec Kámen.
ZO vzalo na vědomí informaci o uzavření smlouvy s firmou EVMAPA, s.r.o.
Ad 11. Starosta obce podal zastupitelům další informace týkající se stavby obchvatu obce Kámen. Výběrové
řízení vyhrála firma SILNICE GROUP, a.s. a VÁHOSTAV-SK a.s., smlouva o dílo byla již podepsána.
Technický dozor nad stavbou bude vykonávat firma PRAGOPROJEKT, a.s.
ZO vzalo na vědomí nejnovější informace k přípravě stavby obchvatu obce.
Ad 12. Veřejná schůze obecního zastupitelstva a přednáška o první pomoci s praktickou ukázkou, kterou
povede paní Mgr. Dlouhá, se z důvodu zvolení nepříliš vhodného termínu (případné 2. kolo prezidentských
voleb) překládá na únor. Místo konání zůstává - v Tosce. O novém termínu budou občané včas informováni.
ZO vzalo na vědomí informace o změně termínu veřejné schůze.
Ad 13. Různé
a) Volby prezidenta republiky 2018
Předsedkyně volební komise Hana Markvartová konstatovala, že pro volby je vše připraveno.
ZO vzalo na vědomí zprávu o chystaných prezidentských volbách.
b) Blahopřání k 90. narozeninám
Starosta obce blahopřál paní Anežce Marešové z Kámena čp. 63 ke krásnému životnímu jubileu
dožitých 90 let prostřednictvím obecního rozhlasu. V obci ovšem některé hlásiče moc dobře
nefungují, a proto přání ke svým narozeninám paní Marešová bohužel neslyšela. Tímto se za tento
nedostatek velmi omlouváme a alespoň takto celé zastupitelstvo přeje paní Anežce Marešové
pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a další krásná léta prožitá v kruhu rodinném.
ZO samozřejmě hodlá zjednat nápravu a nefungující hlásiče co nejdříve opravit.
c) Kontejner na bioodpad pro Nízkou Lhotu
ZO bylo informováno o černé skládce bioodpadu v Nízké Lhotě.
Usnesení: ZO schválilo nákup nového kontejneru, který bude určen pro ukládání bioodpadu.
Kontejner bude ve vegetační sezóně umístěn v Nízké Lhotě.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 14. Po projednání všech bodů 39. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 15. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 39. ZZO ukončil ve 21:00 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová

Starosta obce: Mgr. František Hofman
Vyvěšeno dne: 11. 1. 2018
Sejmuto dne: 8. 2. 2018
IČO: 00 248 371, ČSOB PS 126358665/0300, e-mail: info@obeckamen.cz, tel. 565 426 670, mobil: 725 102 469

