OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 161215/129
V Kámeně dne 15. 12. 2016

Zápis z 27. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 15. 12. 2016
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: 0
Místo: kancelář OÚ
Čas: 17:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová
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 26. ZZO
4. Rozpočtové změny
5. Schválení rozpočtu na rok 2017
6. Inventarizace
7. POVV 2017
8. Informace Pošta partner
9. Informace FINFIN
10. Obchvat - 2. výrobní výbor
11. Informace ke kapli
12. Dotace asfalty
13. Různé
14. Diskuse
15. Rozloučení s rokem 2016

Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Hana Markvartová a
Jaroslava Přibylová.
Ad 2. Program 27. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 26. ZZO:
- FINFIN - viz bod č. 9
- Rozpočet na rok 2017 - viz bod č. 5
- POVV 2017 - viz bod č. 7
- Žádost o dotaci na opravu asfaltových ploch místních komunikací - viz bod č. 12
- Pošta Partner - viz bod č. 8
- Obchvat - viz bod č. 10
- Kaple - viz bod č. 11
- Chladicí zařízení pro obecní kulturní akce se pořídí po projednání s SDH Kámen.
- Revize pojistných smluv je prozatím odložena.
- Smlouva na pojištění od firmy D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. byla
písemně ukončena.
- Finanční dar pro Farní charitu Pacov byl uhrazen.
- Finanční dar pro Záchrannou stanici pro živočichy ČSOP Vlašim byl uhrazen.
- Peněžitý dar starostovi a odměny dohodou za vykonanou práci zastupitelům a
členkám kulturní komise za mimořádnou práci pro obec v 2. pololetí roku 2016
byly uhrazeny.
ZO kontrolu závěrů z 26. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Předsedkyně kontrolního výboru Zlata Vobinušková seznámila zastupitelstvo obce s
rozpočtovými změnami č. 999005 k 25. listopadu 2016 a s rozpočtovými změnami č. 999006
k 15. prosinci 2016, které zpracovala účetní obce Irena Cihlářová. Účetní doklady jsou v
příloze usnesení.
Usnesení: ZO schválilo rozpočtové změny obce Kámen č. 999005 k 25. listopadu 2016 a
rozpočtové změny obce Kámen č. 999006 k 15. prosinci 2016.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 5. Starosta obce sdělil, že k návrhu rozpočtu obce na rok 2017, který byl projednán
na 26. ZZO dne 16. 11. 2016 a vyvěšen na úřední desce a na webových stránkách obce dne
24. 11. 2016 a sejmut dne 14. 12. 2016, nebyly podány žádné připomínky.
Usnesení: ZO schválilo rozpočet obce na rok 2017.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 6. Starosta obce vydal příkaz starosty k inventarizaci veškerého majetku a závazku ve
smyslu ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Starosta tímto inventarizační komisi
ukládá provést inventarizaci za rok 2016, tj. porovnání skutečných stavů se stavy účetními, a
vyčíslit rozdíly. Rozhodným dnem je 31. 12. 2016. Ukončení inventarizace 31. 12. 2016.
ZO vzalo na vědomí příkaz starosty k inventarizaci za rok 2016.

Ad 7. Zastupitel P. Podsklan podal zprávu o zpracovávání žádosti dotace v rámci programu
obnovy venkova Vysočiny (POVV) v roce 2017. Finanční dotace se využije na rekonstrukci
tenisových kurtů, v současné době pan Zadražil připravuje projektovou dokumentaci.
ZO vzalo na vědomí informace k POVV 2017.
Ad 8. Proběhlo jednání s manažerkou paní Šafránkovou z České pošty, s. p., která podala
informace k projektu Pošta partner, což předpokládá spolupráci s obcí. Je potřeba si do
příštího ZZO ujasnit, zda pobočku pošty převezme obec Kámen, aby zůstala v budově
obecního úřadu. Podle sdělení paní Šafránkové nemůže v obci pobočka pošty zaniknout.
Variantou však je, v případě nezájmu obce, že ji Česká pošta, s. p. nechá zřídit na jiném místě
v obci - např. v COOP Jednota Kámen. Rozhodnutí ZO bude známo na příštím ZZO.
ZO vzalo na vědomí informace k projektu Pošta partner.
Ad 9. ZO projednalo nabídku firmy FINFIN, s.r.o. s možností finanční investice do
investičního fondu.
Usnesení: ZO rozhodlo finanční prostředky obce Kámen do fondu firmy FINFIN, s.r.o.
neinvestovat.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, 1 byl proti usnesení.
Ad 10. Starosta obce podal informace z 2. výrobního výboru k akci „Silnice I/19 Kámen obchvat“, který se konal 6. 12. 2016 v prostorách ŘSD ČR Jihlava. Projektant přítomné
seznámil s řešeními týkající se podmínek OŽP v návaznosti na biologický průzkum - pachové
ohradníky silnice I/19, transfer mravenišť, zábrany a náhradní tůně pro obojživelníky. Dále se
projednávalo technické řešení lávky pro pěší a cyklisty, a mostu na silnici III/01923 Kámen Nízká Lhota. S obcí Kámen bylo předběžně domluveno, že zastávkový přístřešek přemístí na
své náklady na nové místo - obratiště autobusů.
ZO informace k akci „Silnice I/19 Kámen - obchvat“ vzalo na vědomí.
Ad 11. Starosta obce podal zprávu o jednání s Ing. arch. Čermákovou a s náměstkyní
hejtmana Ing. Fischerovou o možnostech spolupráce ohledně oprav kaple P. Marie Bolestné.
Další jednání budou probíhat.
ZO informace ke kapli vzalo na vědomí.
Ad 12. Místostarosta obce podal informace o dotačním titulu MMR - Podpora obnovy
místních komunikací. Dotace je poskytována do výše 50% uznatelných nákladů.
Dokumentaci zpracoval Ing. Vladimír Zadák. Žádost bude podána během několika dnů.
ZO zprávu místostarosty k dotaci na opravu asfaltových komunikací vzalo na vědomí.
Ad 13. Různé
a) Starosta obce seznámil zastupitele s Nařízením vlády o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev.
Usnesení: ZO schválilo navýšení odměn členům zastupitelstva za výkon funkce dle
tabulkových hodnot Nařízení vlády od 1. 1. 2017.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

b) Starosta obce podal zprávu o vydání veřejné vyhlášky oznámení o návrhu opatření
obecné povahy. Jedná se o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
v Kámeně - parkovišti na pozemku parc. č. 910/3 v k.ú. Kámen u Pacova. Půjde o
dopravní značku B 4 - zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou E 13 - mimo
zásobování a BUS a dodatkovou tabulkou E 5 - celková hmotnost 3,5t. Vyhláška je
zveřejněna na úřední desce. Objednatelem a investorem dopravního značení je obec
Kámen, která provede také instalaci.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu starosty obce a ukládá starostovi projednat
možnost doplnění značky dodatkovou tabulkou s omezením doby parkování - zákaz
parkování od 18:00 do 6:00 hodin.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
c) Starosta obce zastupitele informoval o žádosti ředitelky MŠ Kámen paní Mikešové
o třech bodech:
 Oznámení o uzavření MŠ po dobu vánočních prázdnin od 23. 12. 2016
do 2. 1. 2016 včetně.
 Odměna ředitelce MŠ Kámen.
 Odměna pro školnici mateřské školy paní Martu Veseckou.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí uzavření MŠ Kámen po dobu vánočních prázdnin.
ZO schválilo odměnu ředitelce MŠ Kámen. ZO schválilo odměnu pro školnici
mateřské školy paní Martu Veseckou.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
d) Starosta obce seznámil zastupitele o projednávání návrhu aktualizace územně
analytických podkladů (ÚAP) pro správní obvod ORP Pacov. Součástí ÚAP je rozbor
udržitelného rozvoje území obce Kámen a obsahuje silné a slabé stránky, příležitosti a
hrozby pro obec. Na základě takto stanovených kritérií je pak obec vyhodnocena na tři
pilíře – životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost a na celkovou
vyváženost. Tyto výsledky jsou k dispozici na OÚ Kámen.
ZO zprávu o projednání návrhu aktualizace ÚAP vzalo na vědomí.
e) Starosta obce podal informace z jednání Svazku obcí mikroregionu Stražiště.
Na programu byl mimo jiné rozpočet Svazku, rekonstrukce komunikace II/128
a poplatky jednotlivých obcí (roční příspěvek obcí s počtem obyvatel nad 260 činí
10.000,-Kč).
ZO informace z jednání SOM Stražiště vzalo na vědomí.
f) Žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. - okresní organizace
Pelhřimov o poskytnutí finančního daru.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

g) Starosta obce navrhl uspořádat zájezd do moravského sklípku.
Usnesení: ZO schválilo uspořádat zájezd do moravského sklípku. Organizací zájezdu
je pověřena předsedkyně kulturní komise paní Jaroslava Přibylová.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
h) Dne 29. 12. 2016 se koná zájezd do Prahy na rodinný muzikál Alenka v kraji
zázraků. Odjezd bude ve 14:00 z parkoviště před Jednotou.
Ad 14. Po projednání všech bodů 27. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 15. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 27. ZZO ukončil
v 19:00 hodin. Dále rozprava probíhala v neformálním duchu společně s pozvanými zástupci
spolků a s místními občany, kteří významně přispívají k dobrému fungování obce a podílejí se
při přípravě různých obecních akcí.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová
Starosta obce: Mgr. František Hofman
Vyvěšeno dne: 15. 12. 2016
Sejmuto dne: 5. 1. 2017

IČO: 00 248 371, ČSOB PS 126358665/0300, e-mail: info@obeckamen.cz, tel. 565 426 670,
mobil: 725 102 469

