OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 180215/014-zv
V Kámeně dne 15. 2. 2018

Zápis ze 40. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 15. 2. 2018
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: 0
Místo: kancelář OÚ
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Podsklan, Jan Král
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 39. ZZO
4. MŠ - jarní prázdniny
5. Obchvat - předání staveniště, ubytování
6. Nájemní smlouva s ŘSD
7. Právní rozbor vyhlášky 01/2017
8. Novelizace odměn zastupitelů
9. Vítání občánků
10. Kaple P. M. Bolestné
11. Volby - vyrovnání s volební komisí
12. Další žádosti o příspěvek
13. Veřejná schůze, přednáška
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Pavel Podsklan a Jan Král.
Ad 2. Program 40. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 39. ZZO:
- Týdenní limit čerpání finančních prostředků obce Kámen byl navýšen.
- Realizace posilového zdroje vody pro Nízkou Lhotu bude zahájena v nejbližších dnech.
- POVV 2018 - nejvhodnější trasu a způsob přívodu elektrické energie pro posilový zdroj vody
v Novém Dvoře se řeší s Ing. Zajícem, který zpracuje podklady a zařídí zaměření.
- Povolení k vypouštění odpadních vod - žádost je odeslána, čeká se schválení od odboru životního
prostředí v Pacově.
- Výzva dotačního programu na výstavbu bytového domu pro sociální bydlení stále nebyla vyhlášena,
pravděpodobně mezi únorem a březnem. Z dostupných informací vyplývá, že poskytovatel dotace

bude ještě upravovat podmínky pro získání dotace a udržitelnost projektu by se měla výrazně zvýšit,
což by pro potřeby naší obce bylo nevýhodné. Navíc návrh projektu, který zpracoval Ing. Zadražil,
nebude z důvodu velkých rozměrů zamýšlené dvoupodlažní stavby památkáři akceptován. ZO vyčká
na vypsání výzvy a podle aktuálních podmínek se rozhodne, zda bude v rámci této konkrétní dotace
podávat žádost na výstavbu bytového domu pro sociální bydlení.
ZO vzalo na vědomí nové informace k dotaci na sociální bydlení a návrhu stavby.
- Předplacená palivová karta MOL už byla vyzkoušena a funguje bez problémů.
- Smlouva s firmou EVMAPA, s.r.o. je uzavřena, nabíjení elektromobilů je od začátku roku
zpoplatněno částkou 7,- Kč/kWh, podíl obce Kámen na této částce je 85%.
- Obchvat obce - viz bod č. 5.
- Veřejná schůze obecního zastupitelstva - viz bod č. 13.
- Volby prezidenta republiky - viz bod č. 11.
- Objednání opravy nefungujících hlásičů obecního rozhlasu bude uskutečněno do konce února.
- Nový kontejner pro ukládání bioodpadu v Nízké Lhotě byl objednán a v obci bude umístěn od jara.
ZO kontrolu závěrů z 39. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Starosta obce informoval o žádosti o uzavření provozu MŠ Kámen po dobu jarních prázdnin od 26. 2.
do 2. 3. 2018 včetně. Důvodem je čerpání dovolených pracovníků školy a školení zaměstnanců jídelny.
Usnesení: ZO schválilo uzavření provozu MŠ Kámen po dobu jarních prázdnin od 26. 2. do 2. 3. 2018.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 5. Starosta obce a zastupitel Pavel Podsklan informovali o setkání všech participujících organizací, které
se na stavbě obchvatu budou podílet. Přítomní si obhlédli celou dotčenou lokalitu, těžba stromů a další
vegetace se má uskutečnit do začátku března, aby nebylo dotčeno hnízdění ptáků. Svoz ornice bude
prováděn na pole paní Zemanové u Konopných rybníků, kde bude rozhrnuta do vrstvy 10 cm. Oficiální
předání stavby se bude konat 20. února 2018.
ZO vzalo na vědomí nové zprávy o obchvatu obce.
Ad 6. Starosta obce informoval o doručení návrhu nájemní smlouvy ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Smlouva se týká pronájmu obecních pozemků a nájemné je stanoveno v souladu s výměrem Ministerstva
financí 01/2018, tedy 20,- Kč/m2/rok.
Usnesení: ZO projednalo a schválilo nájemní smlouvu, jejímž předmětem je stanovení nájemného pozemků
v souvislosti se stavbou „I/19 Kámen, obchvat“, mezi obcí Kámen a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v plném
znění návrhu.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 7. Starosta obce podal zprávu o právním rozboru obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Rozbor byl proveden Ministerstvem vnitra ČR - odborem veřejné správy, dozoru a kontroly,
oddělením dozoru Jihlava. Závěrem bylo konstatováno, že při posouzení nebyl shledán rozpor se zákonem.
ZO vzalo na vědomí informaci o rozboru obecně závazné vyhlášky č. 1/2017.
Ad 8. Starosta obce zastupitele seznámil s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků. Na základě tohoto nařízení byl projednán návrh na zvýšení
odměn podle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. pro členy zastupitelstva.
Usnesení: ZO schválilo návrh na zvýšení odměn podle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. pro členy
zastupitelstva.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

Ad 9. ZO projednalo možný termín pro vítání občánků a výši odměny pro jednoho občánka. Tato
připravovaná akce se týká pravděpodobně až 10 občánků.
Usnesení: ZO schválilo termín pro vítání občánků na neděli 9. září 2018 od 14:00 hodin a odměnu stanovilo
na 6.000,- Kč na jednoho občánka.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 10. Dne 7. 2. 2018 se v kapli Panny Marie Bolestné v Kámeně sešli zástupci Biskupství
českobudějovického, Kraje Vysočina a Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., aby mohlo dojít k faktickému
předání a převzetí této památky. Vlastníkem kaple se tedy podpisem smluv stal Kraj Vysočina, který ji svěřil
do správy Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p.o. S opravami se začne již v průběhu letošního roku a záměrem je
uskutečnit celkovou opravu kaple do roku 2020. Obec Kámen se postará o nákup 10 ks rorýsích budek
a jejich instalaci pod střechu mateřské školy a současně o ucpání rorýsích děr pod střechou kaple ještě před
jejich příletem na jaře.
ZO vzalo na vědomí informace ke kapli Panny Marie Bolestné v Kámeně.
Ad 11. První i druhé kolo volby prezidenta republiky v naší obci proběhly bez obtíží, šestičlenná komise
pracovala standardně v souladu s požadavky. V obci Kámen v 1. i ve 2. kole zvítězil Jiří Drahoš. Po sečtení
všech hlasů druhého kola v zemi se prezidentem republiky stal Miloš Zeman. Starosta obce konstatoval, že
obcím byla doručena petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí s výzvou zastupitelům obcí
a měst ČR. Za sepsáním výzvy stojí pan Patrik Koranda, který vyzývá zastupitele jednotlivých obcí, aby ze
svého rozpočtu pro členy komise svých obcí vyčlenili odměnu, která je ve výzvě navržena, nicméně výše
částky je dobrovolná.
Usnesení: ZO pro členy okrskové volební komise schválilo odměnu ze svého rozpočtu ve výši 1.600,- Kč
pro každého člena, který nebyl delegovaný politickou stranou. Členové komise si finanční odměnu mohou
vyzvednout u účetní obce, která je na OÚ k dispozici každé úterý v úředních hodinách mezi 17:30-19:30.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 12. Starosta obce zastupitele seznámil se žádostmi o finanční dar.
Usnesení: ZO schválilo finanční dary na rok 2018 těmto organizacím:
- Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim ve výši 1.000,- Kč.
- Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Pelhřimov ve výši 2.000,- Kč.
- Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina na Konferenci SPIS (Systém psychosociální
intervenční služby) ve výši 5.000,- Kč
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 13. V rámci veřejné schůze, která se uskuteční 16. 2. 2018 v Tosce, povede paní Mgr. Dlouhá přednášku
o první pomoci. Na veřejné schůzi se bude informovat a diskutovat o obchvatu obce, o kapli, o letošních
volbách do zastupitelstev obcí a dalších záležitostech obce.
ZO vzalo na vědomí informace k přípravě veřejné schůze.
Ad 14. Různé
a) Umístění stožáru pro připojení k internetu
Starosta obce informoval o jednání s panem Petrem Pitálkem, DiS, o možnosti umístění stožáru
pro připojení k internetu firmy inet4, s.r.o. na střeše MŠ Kámen. Po zjištění dalších možností
pro technické provedení a podmínek, za kterých by se připojení uskutečnilo, se bude ZO dále
rozhodovat, zda nabídky využije.
ZO vzalo na vědomí informace o zájmu na umístění stožáru internetového připojení.
b) Cestovatelská přednáška
Na pátek 23. 3. 2018 je domluvena cestovatelská přednáška pana Drahoňovského.

c) Pronájem parkoviště
Starosta obce informoval o potřebě zajistit funkci hlídaného parkoviště v turistické sezóně 2018.
Řešení této služby bude realizováno jako v předchozích letech.
Usnesení: ZO vyhlásilo výběrové řízení na pronájem parkoviště a uložilo starostovi vyvěsit na
úřední desce záměr před schválením o pronájem parkoviště v obci.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
d) Veřejnosprávní kontrola v MŠ Kámen
Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Zlata Vobinušková dne 9. 2. 2018 provedla v MŠ Kámen
na základě pověření starosty obce a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů veřejnosprávní
kontrolu. O této kontrole vyhotovila protokol č. 1/2018, se kterým seznámila zastupitele obce.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
ZO vzalo na vědomí protokol č. 1/2018 vztahující se k veřejnosprávní kontrole MŠ Kámen.
e) Celková zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2017
Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Zlata Vobinušková zpracovala a předložila celkovou zprávu
o činnosti kontrolního výboru za rok 2017. Bylo shledáno, že zápisy ze ZZO jsou vedeny řádně
a přehledně a obsahují všechny náležitosti. Při pořizování zápisů ZZO byl vždy dodržen termín
10 dnů pro zveřejnění. Dále návrh rozpočtu obce i schválený rozpočet na rok 2017 a závěrečný účet
za rok 2016 byl řádně vyvěšen na webových stránkách obce i na úředních deskách v obci Kámen
i jeho místních částech Nízká Lhota a Nový Dvůr. Bylo vyhotoveno celkem 13 zpráv kontrolního
výboru: protokol o veřejnosprávní kontrole v MŠ Kámen, zpráva o kontrole záměru k pronájmu
parkoviště, zpráva o kontrole záměru k pronájmu části obecního pozemku, tři zprávy o kontrole
záměru k prodeji pozemku a sedm zápisů o kontrole provedených rozpočtových opatření.
Kontrolní výbor ve složení Ing. Zlata Vobinušková, Jan Tomášek a Pavel Podsklan nezjistil žádné
chyby ani nedostatky.
ZO vzalo na vědomí celkovou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017.
f) Výsledky finančních kontrol
Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Zlata Vobinušková jako každoročně zpracovala a na KÚ Kraje
Vysočina zaslala výkaz o výsledcích finančních kontrol za rok 2017.
ZO vzalo na vědomí informace o výsledcích finančních kontrol za rok 2017.
g) Návrh rozpočtu MŠ Kámen na rok 2018
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu MŠ Kámen na rok 2018, který zaslala paní
ředitelka Dagmar Mikešová.
Usnesení: ZO schválilo rozpočet MŠ Kámen na rok 2018.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 14. Po projednání všech bodů 40. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 15. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 40. ZZO ukončil ve 22:05 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Pavel Podsklan, Jan Král
Starosta obce: Mgr. František Hofman
Vyvěšeno dne: 15. 2. 2018
Sejmuto dne: 8. 3. 2018
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