OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 171116/142-zv
V Kámeně dne 16. 11. 2017

Zápis z 37. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 16. 11. 2017
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: Josef Roubík
Místo: kancelář OÚ
Čas: 18:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jan Král, Pavel Podsklan
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 36. ZZO
4. Rozpočtové změny
5. Návrh rozpočtu na rok 2018
6. Výběrové řízení na vrt v Nízké Lhotě
7. Oprava křížů - smlouva o dílo
8. Řešení správního deliktu - napomenutí
9. Výsledky kontroly o archivnictví a spisové službě
10. Sociální bydlení
11. POVV 2018
12. Zeleň - nákup a výsadba stromů
13. Obchvat - nejnovější informace
14. Kaple
15. Volba prezidenta republiky
16. Novelizace vyhlášky o poplatku za odpady
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Jan Král a Pavel
Podsklan.
Ad 2. Program 37. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.

Ad 3. Kontrola závěrů 36. ZZO:
- Rozpočtové změny byly schváleny.
- Volby do Poslanecké sněmovny v termínu 20. - 21. října 2017 proběhly v pořádku, výsledky
byly zveřejněny. Starosta pochválil volební komisi za přípravu voleb.
Volby prezidenta republiky - viz bod č. 15.
- Novelizace vyhlášky o poplatku za odpady - viz bod č. 16.
- Smlouva o dílo na opravu křížů - viz bod č. 7.
- Rekonstrukce tenisového kurtu v rámci POVV 2017 byla dokončena a stavba byla převzata
bez závad. Oficiální otevření kurtu pro veřejnost se plánuje na jaro 2018.
- Sociální bydlení - viz bod č. 10.
- Strategický plán rozvoje obce Kámen na roky 2016 - 2020 byl schválen. K nahlédnutí bude
na OÚ Kámen a v obecní knihovně.
- Pronájem části objektu Toska klubu motorkářů Rebelové Česko zastoupeným p. Tomášem
Vokurkou a p. Petrem Černíkem byl schválen. Starosta obce se zmíněnými zástupci klubu
uzavřel nájemní smlouvu v délce jednoho roku do 31. 10. 2018.
- Povolení ke kácení dřevin pro potřeby stavby obchvatu obce Kámen na žádost ŘSD bylo
odesláno.
- Nákup a výsadba stromů - viz bod č. 12
- Dohody o provedení práce pro zastupitele obce za vykonanou práci mimo rámec jejich
povinností byly vyhotoveny.
- Prodej pozemku p. č. st.137/1 pod bytovkou čp. 92 v k.ú. Kámen u Pacova Stavebnímu
bytovému družstvu Pelhřimov - kupní smlouva s SBD byla uzavřena.
- Výběrové řízení na posilový zdroj vody pro obec Nízká Lhota - viz bod č. 6
- Cestovatelská beseda s promítáním v režii Mgr. Libora Drahoňovského bude uskutečněna na
jaře 2018.
- Určení pověřence pro ochranu osobních údajů ve veřejném sektoru - starosta obce sdělil, že
se tato problematika bude patrně řešit v rámci Mikroregionu Stražiště.
ZO kontrolu závěrů z 36. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Předsedkyně kontrolního výboru Zlata Vobinušková předložila rozpočtové změny č. 999006
k 25. říjnu 2017, které zpracovala účetní obce Irena Cihlářová.
Usnesení: ZO schválilo rozpočtové změny obce Kámen č. 999006 k 25. říjnu 2017.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 5. Starosta obce konstatoval, že ZO na základě výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
vypracovalo návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce
a webových stránkách obce.
Usnesení: ZO schválilo návrh rozpočtu na rok 2018.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 6. Místostarosta obce sdělil, že projekt „Nízká Lhota - posilový zdroj vody pro obec“ je
spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního
prostředí. Byly osloveny čtyři odborné firmy. Zájemci se mohou do zjednodušeného výběrového
řízení hlásit do čtvrtka 14. 12. 2017 do 15.00 hodin. Výběrové řízení provede komise složená ze
zastupitelů obce dne 14. 12. 2017 v 17.00 hodin. S vítězem výběrového řízení bude sepsána
smlouva o dílo.
ZO vzalo na vědomí zprávu o vypsání zjednodušeného výběrového řízení na akci „Nízká Lhota posilový zdroj vody pro obec“.

Ad 7. V rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních
a venkovských prvků bude dne 17. 11. 2017 s vítězem výběrového řízení restaurátorem panem
MgA. Janem Vodáčkem uzavřena smlouva o dílo na opravu křížů v k.ú. Nízká Lhota.
ZO vzalo na vědomí informaci o přípravě uzavření smlouvy o dílo na opravu křížů.
Ad 8. Starosta obce informoval, že panu Mgr. Štěpánovi z odboru kontroly MV odeslal vyjádření
o nápravných opatřeních, která ZO zavedlo. ZO závady odstranilo, Ministerstvem vnitra bylo
uděleno napomenutí bez sankcí.
ZO vzalo na vědomí zprávu o udělení napomenutí bez sankcí.
Ad 9. Dne 14. 9. 2017 provedl Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Pelhřimov
kontrolu na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (příjem, označování,
evidence a rozdělování dokumentů). O kontrole byl zaslán protokol, ze kterého se obecní úřad
poučil a následně všechny připomínky akceptoval.
ZO vzalo na vědomí informaci o provedené kontrole na základě zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě. Starosta obce o odstranění zjištěných nedostatků podal písemnou
zprávu na adresu archivu.
Ad 10. Starosta obce sdělil, že s Regionální poradenskou agenturou se sídlem v Brně byla uzavřena
příkazní smlouva o zastupování obce k podání žádosti o dotaci na sociální bydlení. Dotační
program bude brzy oficiálně vyhlášen. Ing. Zadražil zpracovává projekt a ZO připravuje další
podklady, aby obec Kámen byla mezi prvními žadateli.
ZO vzalo na vědomí zprávu o přípravě žádosti o dotaci na sociální bydlení na pozemku stávající
budovy Toska.
Ad 11. Starosta obce podal zprávu o možnosti čerpání dotace v rámci programu obnovy venkova
Vysočiny (POVV) v roce 2018. Místostarosta obce podal návrh na realizaci přívodu elektrické
energie k posilovému zdroji vody (vrtu) v Novém Dvoře.
Usnesení: ZO schválilo podat žádost o dotaci POVV 2018 a finance plánuje využít na realizaci
přívodu elektrické energie k posilovému zdroji vody (vrtu) v Novém Dvoře.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

Ad 12. Starosta obce informoval o nákupu a výsadbě stromů. Na návsi v Nízké Lhotě byla
vysazena lípa. Na pozemek v okolí kaple Panny Marie Bolestné byly vysazeny tři javory. Fakturu
za nákup stromů uhradí firma Mados MT, s.r.o. jako náhradní výsadbu za dva stromy poražené
v roce 2014 při opravě můstku přes Novodvorský potok.
ZO vzalo na vědomí zprávu výsadbě stromů.
Ad 13. Starosta obce podal nejnovější informace k obchvatu obce Kámen. Dne 31. 10. proběhlo
výběrové řízení, v zimě bude probíhat příprava prací, do konce března budou vykáceny všechny
stromy a keře, s oteplením začnou stavební práce.
ZO vzalo na vědomí zprávu o průběhu příprav obchvatu obce Kámen.
Ad 14. Smlouva o převodu kaple Panny Marie Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina je podle
dostupných informací připravena. Nejprve se převod kaple bude projednávat na Radě Kraje a poté
pravděpodobně v prosinci 2017 také na Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
ZO vzalo na vědomí sdělení ohledně přípravy převodu kaple do vlastnictví Kraje Vysočina.

Ad 15. Volba prezidenta republiky v prvním kole se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Dne 13. 11. stanovil starosta
obce 5 členů okrskové volební komise. První schůzka okrskové volební komise je stanovena na 22.
12. 2017 a zapisovatelkou volební komise je jmenována Ing. Hana Nováková.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty o přípravě volby prezidenta republiky.
Ad 16. Starosta obce informoval ZO o přípravě novelizace vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Tato upravená vyhláška bude po zpracování vyvěšena na úřední desce, pokud k ní nebudou
vzneseny žádné námitky a připomínky, může ji po uplynutí dané lhůty ZO schválit.
ZO vzalo na vědomí sdělení starosty k novelizaci vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ad 17. Různé
a) Předplacená národní palivová karta
Starosta obce obdržel nabídku na zřízení a využívání předplacené národní palivové karty
čerpací stanice MOL Česká republika, s.r.o. Karta by zjednodušila způsob platby za čerpání
pohonných hmot.
ZO vzalo na vědomí informaci o nabídce na zřízení palivové karty a o využití této nabídky
rozhodne na příštím ZZO.
b) Pojistná událost
Pojišťovně byla nahlášena pojistná událost, kdy do světla v Nízké Lhotě uhodil blesk.
Likvidátorem byla událost akceptována.
c) Zájezd do sklípku
Podle ohlasů zúčastněných se zájezd do vinného sklípku ve Velkých Bílovicích velmi
vydařil. Obec Kámen jistě v příštím roce akci tohoto typu opět zorganizuje.
Ad 18. Po projednání všech bodů 37. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 19. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 37. ZZO ukončil ve 20:10
hodin.

Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Pavel Podsklan, Jan Král

Starosta obce: Mgr. František Hofman

Vyvěšeno dne: 16. 11. 2017
Sejmuto dne: 7. 12. 2017
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