OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 180315/026-zv
V Kámeně dne 15. 3. 2018

Zápis ze 41. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 15. 3. 2018
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
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 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 40. ZZO
4. Ing. Martin Hájek, možnosti investice
5. Audit - přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
6. Nájem parkoviště
7. Bezplatná ekologická likvidace olejů
8. Potěšil projekt RD
9. Oprava křížů
10. POVV 2018
11. Cestovatelská beseda
12. Rorýsí budky
13. Obchvat - omezení dopravy při kácení
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovatelkami zápisu Jaroslava Přibylová
a Hana Markvartová.
Ad 2. Program 41. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 40. ZZO:
- MŠ Kámen byla po dobu jarních prázdnin uzavřena.

Obchvat obce - Ornice se nakonec nebude svážet na pole ke Konopným rybníkům, paní Zemanová
pro skrývku ornice vyčlenila jiné pole blíže obchvatu, takže provoz nebude zatěžovat naši obec. Také
započal archeologický průzkum, archeologové jsou ubytováni u pana Turka.
- Nájemní smlouva, jejímž předmětem je stanovení nájemného pozemků v souvislosti se stavbou
„I/19 Kámen, obchvat“, mezi obcí Kámen a ŘSD ČR byla uzavřena.
- Při rozboru obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebyl
shledán rozpor se zákonem.
- Odměny pro členy zastupitelstva podle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. byly navýšeny.
- Vítání občánků se uskuteční v neděli 9. září 2018 od 14:00 hodin na hradě Kámen, odměna byla
stanovena na 6.000,- Kč na jednoho občánka.
- Biskupství českobudějovické bezúplatně předalo kapli Panny Marie Bolestné v Kámeně Kraji
Vysočina, který ji svěřil do správy Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p.o.
- ZO schválilo odměnu 1.600,- Kč z rozpočtu obce za 2. kolo prezidentských voleb pro každého člena,
který nebyl delegovaný politickou stranou.
- Finanční dary na rok 2018 pro Záchrannou stanici pro živočichy ČSOP Vlašim, Centrum
pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. a Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina
na Konferenci SPIS byly schváleny a uhrazeny.
- V Tosce se 16. 2. 2018 uskutečnila veřejná schůze včetně přednášky o první pomoci paní
Mgr. Dlouhé. Vyslechnout zajímavou přednášku s cennými poznatky a diskutovat o aktuálním dění
v obci přišlo téměř 30 občanů.
- Nabídka na umístění stožáru pro připojení k internetu firmy inet4, s.r.o. na střeše MŠ Kámen je
pro obec a její občany zajímavá a s firmou tedy bude probíhat další jednání.
- Cestovatelská beseda - viz bod č. 11.
- Pronájem parkoviště - viz bod č. 6.
- Veřejnosprávní kontrolu v MŠ Kámen provedla Ing. Zlata Vobinušková, nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
- Byla projednána celková zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2017, nebyly zjištěny žádné
chyby ani nedostatky.
- Výkaz o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 byl zpracován a zaslán na KÚ Kraje Vysočina.
- Rozpočet MŠ Kámen na rok 2018 byl schválen.
ZO kontrolu závěrů ze 40. ZZO vzalo na vědomí.
-

Ad 4. Starosta obce informoval o nabídce Ing. Martina Hájka o možnostech investice. Zastupitelé se shodli,
že je potřeba si informace vyslechnout a pana inženýra ZO prostřednictvím starosty pozve na osobní jednání
se všemi zastupiteli.
ZO vzalo na vědomí zprávu starosty.
Ad 5. Dne 5. 3. 2018 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. ZO prozatím o této kontrole
neobdrželo písemnou zprávu, projednání výsledků zprávy se tedy odkládá na příští zasedání zastupitelstva.
ZO vzalo na vědomí dílčí informace o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Ad 6. Starosta obce podal zprávu o výběrovém řízení na pronájem parkoviště v Kámeně na turistickou
sezónu 2018. Otevírání obálek a výběr nájemce se uskutečnilo v úterý 13. 3. 2018 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 na turistickou sezónu 2018.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů, 1 se zdržel

Ad 7. Starosta obce podal zprávu o nabídce pana Černohlávka na odvoz kuchyňského oleje.
ZO vzalo na vědomí informaci o nabídce svozu oleje s tím, že tuto nabídku nebude ZO reflektovat, protože
v obci je likvidace olejů již druhým rokem zajištěna.
Ad 8. Starosta obce zastupitelům oznámil, že projekt na stavbu rodinného domu pana Potěšila byl na
Odboru výstavby MěÚ Pacov schválen.
ZO vzalo na vědomí zprávu o schválení dokumentace na stavbu RD pana Potěšila.
Ad 9. Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem restaurování křížů, které provádí pan MgA. Jan
Vodáček v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních
a venkovských prvků. Po rozebrání kříže z Nízké Lhoty zjistil, že se materiál (kámen) velmi drolí a opravit
kříž není možné. Z tohoto důvodu zastupitelům zaslal Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku
„Restaurování trojice křížů v katastrálním území Nízká Lhota, obec Kámen“ o rozšíření předmětu smlouvy
o dílo o vícepráce. Provedené práce budou v rozsahu rekonstrukce vrchní části kříže v Nízké Lhotě, vyjmutí
litinového kříže v Novém Dvoře.
Usnesení: ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku „Restaurování trojice křížů
v katastrálním území Nízká Lhota, obec Kámen“ o rozšíření předmětu smlouvy o dílo o vícepráce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 10. Firma E.ON Česká republika, s.r.o. poslala návrh smlouvy na zřízení nového odběrného místa
pro přívod elektřiny k vrtu v Novém Dvoře v rámci POVV 2018.
Usnesení: ZO schválilo uzavření smlouvy s E.ON Česká republika, s.r.o. na zřízení nového odběrného místa
pro přívod elektřiny k vrtu v Novém Dvoře v rámci POVV 2018.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 11. Cestovatelskou besedu s promítáním o krásách Makedonie povede pan Libor Drahoňovský
a uskuteční se v pátek 23. března 2018 od 18 hodin v Tosce. Všichni občané jsou srdečně zváni.
ZO vzalo na vědomí nové informace o plánované besedě.
Ad 12. Hnízdní budky pro rorýse byly již zakoupeny a budou instalovány na budovu MŠ Kámen. Jedná se
o pět budek se dvěma otvory, takže pro deset párů. Je třeba detailněji promyslet umístění „plašičů“ na střeše
kaple, aby tam rorýsi nemohli zahnízdit.
ZO vzalo na vědomí informace o nákupu a budoucí instalaci rorýsích budek.
Ad 13. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství formou oznámení veřejnou
vyhláškou stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/19 v souvislosti s částečnou a úplnou uzavírkou
před a za obcí Kámen v místech napojení obchvatu obce z důvodu využití manipulační techniky, kácení
a odklízení stromů v termínu 14. 3. - 4. 4. 2018. A dále přechodnou úpravu provozu na silnici
III/01923 v k.ú. Kámen u Pacova formou veřejné vyhlášky, kterou vydal MěÚ Pacov, Odbor dopravy,
a to v termínu 20. 3. - 29. 3. 2018.
ZO vzalo na vědomí přechodnou úpravu provozu na silnici I/19 a přechodnou úpravu provozu na silnici
III/01923 v k.ú. Kámen u Pacova v daných termínech.
Ad 14. Různé
a) Obecní pozemek v okolí kaple
Starosta obce od Ing. arch. Olgy Čermákové z Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
KÚ Kraje Vysočina obdržel dopis s dalšími informacemi o budoucí opravě kaple Panny Marie
Bolestné. V současnosti probíhá aktualizace projektu z roku 2014 na celkovou obnovu kaple

a příprava vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Celkové náklady této obnovy včetně varhan
jsou odhadnuty na 25 mil. korun. Součástí projektu jsou nezbytné práce v okolí stavby na pozemku
č. parc. 21 ve vlastnictví obce Kámen. Jedná se hlavně o provedení dešťové kanalizace,
vč. vsakovací nádrže, zpevnění ploch před vstupy do objektu, atd. Vše ale komplikuje skutečnost, že
se jedná o tzv. „stavbu na cizím pozemku“, což může mít výrazný vliv na oddálení termínu vyhlášení
výběrového řízení a zahájení realizace obnovy kaple. Jako řešení této situace paní inženýrka
Čermáková navrhla bezplatné převedení části pozemku č. parc. 21 v bezprostředním okolí kaple do
vlastnictví Kraje Vysočina.
Usnesení: ZO toto možné řešení projednalo a předběžně schválilo bezplatný převod části pozemku
č. parc. 21 v bezprostředním okolí kaple z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina.
Starosta obce povede další jednání.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
b) Návrh kupní smlouvy
Starosta obce předložil kupní smlouvu na koupi části obecního pozemku č. 910/4 paní Janou
Čárovou, které byl prodej části pozemku schválen na 34. ZZO ze dne 20. 7. 2017.
ZO vzalo na vědomí znění kupní smlouvy na část pozemku č. 910/4.
c) Mapy od firmy OAK BRANCH, s.r.o.
Policie ČR provádí šetření ve věci podvodu firmou OAK BRANCH, s.r.o. Jednatelé firmy si v roce
2016 nechali proplatit faktury, kdy měli dodat kolorované mapy, které nedodali, ani nezadali
do výroby a finanční prostředky si nechali pro vlastní potřebu. Zálohová faktura této společnosti byla
vystavena i pro obec Kámen. Starosta obce bude s Policií ČR dále spolupracovat.
ZO vzalo na vědomí požadavky Policie ČR na zaslání dokumentů týkajících se podvodného jednání
firmy OAK BRANCH, s.r.o.
d) Uzavření provozu MŠ Kámen
Po dobu velikonočních prázdnin - ve čtvrtek 29. 3. 2018 bude uzavřena MŠ Kámen z důvodu čerpání
dovolených pracovníků školy.
ZO vzalo na vědomí uzavření provozu MŠ Kámen ve čtvrtek 29. 3. 2018.
e) Žádost o seznam dětí
Vzhledem k blížícímu se zápisu do mateřské školy poslala paní ředitelka MŠ Kámen žádost
o seznam dětí, které k 31. 8. 2018 dosáhnou 5. roku věku.
ZO vzalo na vědomí informaci a pověřilo starostu o zaslání seznamu.
Ad 14. Po projednání všech bodů 41. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 15. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 41. ZZO ukončil ve 21:50 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová
Starosta obce: Mgr. František Hofman
Vyvěšeno dne: 15. 3. 2018
Sejmuto dne: 5. 4. 2018
IČO: 00 248 371, ČSOB PS 126358665/0300, e-mail: info@obeckamen.cz, tel. 565 426 670, mobil: 725 102 469

