OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 180622/063-jd
V Kámeně dne 22. 6. 2018

Zápis ze 45. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 21. 6. 2018
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Zlata Vobinušková
Hosté: Josef Roubík
Místo: kancelář OÚ
Čas: 19:30 hodin
Zapisovatel: Josef Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava přibylová, Pavel Podsklan
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:
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola závěrů 44. ZZO
4. Rozpočtové změny
5. Smlouva s inet4 s.r.o.
6. Žádost o odkoupení pozemků v N. Lhotě
7. Nové stavební parcely
8. POVV 2018
9. Zpráva z Mikroregionu
10. Vintířov – oprava vodojemu PSV
11. Stavba obchvatu – kontrolní den, další informace
12. Žádost o pracovní místo
13. Různé
• Tenisový turnaj
•
14. Diskuse
15. Závěr
Ad 1. Zapisovatelem byl určen Josef Dvořák, ověřovateli zápisu Jaroslava Přibylová a Pavel
Podsklan
Ad 2. Program 45. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 44.ZZO:
- Přezkoumání hospodaření obce Kámen za rok 2017 pracovníků odboru kontroly KÚ
kraje Vysočina bylo schváleno s výhradou.
- Zájem občanů o výstavbu nových rod. domů viz. 7
- POVV viz. 8
- PSV množství vody viz. 10

- Převod pozemků na kraj schválen
- Kontrolní den ke stavbě obchvatu proběhl viz.11
- GDPR- schválena spolupráce s mikroregionem Stražiště, viz. 9
- Finanční dary – vyřízeno
- Žádost ředitelky MŠ – vyřízeno
- Žádost o připojení domovní čistírny – vyřízeno
ZO obce vzalo závěry 44. ZZO na vědomí
Ad 4. Předsedkyně kontrolního výboru Zlata Vobinušková připravila rozpočtové změny
č. 999002 k 25. 4. 2018 a 999003 k 20. 5 2018, které zpracovala účetní obce Irena Cihlářová.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny obce Kámen č. 999002 a 999003.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 5. ZO schválilo souhlas s instalací a provozem sítě elektronických komunikací v objektu
dle zákona 127/2005 sb. s firmou inet4 s.r.o. Starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy
s touto firmou.
Ad 6. ZO obce schválilo prodej částí pozemků v Nízké Lhotě, bude vypracován a vyvěšen
záměr před schválením.
Ad 7. ZO neschválilo předpokládanou lokalitu pro stavbu stavebních parcel z důvodu
složitého jednání s vlastníky a vypracování nové územní studie.ZO pověřilo starostu
a místostarostu obce zahájením jednání o lokalitě pro stavbu stavebních parcel.
Ad 8. POVV 2018 - ZO schválilo změnu v tomto programu: místo navrhovaného připojení
vrtu v Novém Dvoře ZO schválilo opravu komunikace v Nízké Lhotě.
Ad 9. Zpráva z Mikroregionu Stražiště: byl určen zástupce, který bude mít na starosti GDPR.
Ad 10. Zastupitel Pavel Podsklan seznámil ZO se stavem a množstvím vody po provedení
pročištění jímání a výstavbě nového vrtu. Množství vody je momentálně dostačující a ještě
zbývá malá rezerva cca 20 m3 ve vrtu.
Ad 11. Stavba obchvatu probíhá podle harmonogramu, což potvrdili všichni zainteresovaní na
4. kontrolním dnu, který proběhl 12.6.2018. Starosta obce informoval ZO o problému
narušení turistické stezky z Pacova do Kámena a navrhl opatření pro její zprůchodnění v době
stavby obchvatu.
Ad 12. ZO schválilo zaměstnání člověka na úklid a pletí květin. ZO pověřilo starostu pro
sepsání částečného úvazku.
Ad 13. Různé
- Starosta obce zastupitele seznámil s výsledky ankety pro výběr adeptů na nové zastupitele,
která byla součástí našeho občasníku.
- Smlouva o likvidaci olejových odpadů s domácností nově dodatek o poplatku 500Kč/rok.
Je třeba upozornit občany, aby tyto odpady dávali pouze do dobře uzavíratelných pet
lahví a ne do nádobek z kterých olej vytéká.
- Tenisový turnaj na zrekonstruovaném antukovém kurtu proběhne 14.7.2018
(Podsklan,
Dvořák).
- Předpokládaný počet dětí v naší mateřské škole 18.
- Starosta obce informoval ZO o výběru laserové show pro den obce. Výběr dostali na starost
zastupitelé Ing. Zlata Vobinušková a Jan Král.
Ad 14. Po projednání všech bodů 45. ZZO proběhla krátká diskuse
Ad 15. Starosta obce po projednání všech bodů programu 45. ZZO ukončil ve 22:10 hodin.
Zapisovatel: Josef Dvořák
Ověřovatelé: Jaroslava Přibylová, Pavel Podsklan
Starosta obce: Mgr. František Hofman
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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2. 9. 2018
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