OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 180816/066-zv
V Kámeně dne 16. 8. 2018

Zápis ze 46. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 16. 8. 2018
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: Miloslav Daněk, Jan Tomášek, Josef Roubík, Irena Cihlářová
Místo: kancelář OÚ
Čas: 18:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová, 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 45. ZZO
4. Rozpočtové změny
5. Volby
6. Příprava Dne obce Kámen
7. Autobazar ukončení nájmu
8. Elektromobilita
9. Prodej pozemků v N. Lhotě
10. Stavební parcely – další možnosti
11. POVV 2018
12. Víceúčelové hřiště
13. Stavba obchvatu – další informace
14. Kaple – další informace
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Hana Markvartová a Jan Král.
Ad 2. Program 46. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 45. ZZO:
- Rozpočtové změny vzalo ZO na vědomí.
- Instalace a provoz sítě elektronických komunikací dle zákona 127/2005 sb. firmou inet4 s.r.o.
byla schválena, smlouva byla uzavřena.
- Prodej pozemků v Nízké Lhotě - viz bod č. 9.
- Nové stavební parcely - viz bod č. 10.
- POVV 2018 - viz bod č. 11.
- GDPR - zástupce Mikroregionu Stražiště pro řešení této problematiky byl určen.

Vydatnost nového vrtu pitné vody, který přes dotaci vybudoval Svazek obcí PSV je dostačující,
avšak vlivem velkého sucha se snižuje vydatnost prameniště. Z tohoto důvodu je důležité s vodou
neplýtvat a šetřit. Bude zapotřebí pročistit další část jímání v prameništi u Vintířova.
- Stavba obchvatu - viz bod č. 13.
- Úklid, pletí záhonů a další drobné práce budou řešeny i nadále formou DPP, nikoliv na částečný
úvazek.
- Občané byli upozorněni na nutnost dávat olejové odpady do speciálních nádob v dobře
uzavíratelných PET lahvích, ze kterých nebude olej vytékat.
- V sobotu 14. 7. 2018 proběhl první ročník tenisového turnaje na zrekonstruovaném antukovém kurtu.
Účast byla pěkná a hráči se dobře bavili.
- Laserová show na Den obce je zajištěna.
ZO kontrolu závěrů ze 45. ZZO vzalo na vědomí.
-

Ad 4. Zastupitelka Zlata Vobinušková připravila rozpočtové změny č. 999004 k 17. 7. 2018, které
zpracovala účetní obce Irena Cihlářová.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové změny obce Kámen č. 999004.
Ad 5. Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 5. a 6. října 2018. Anketa byla vyhodnocena, občané byli
osloveni a do zastupitelstva obce Kámen kandiduje 15 občanů na dvou kandidátkách jako sdružení
nezávislých kandidátů. K volbám se v pátek 14. září 2018 od 18:30 hodin v Tosce uskuteční veřejná schůze,
kde se kandidáti představí.
ZO informace k volbám do zastupitelstev obcí vzalo na vědomí.
Ad 6. Přípravy na tradiční akci Den obce Kámen vrcholí. Program, na kterém se bude podílet i motorkářský
klub Rebelové Česko, je připraven. Občerstvení je taktéž zajištěno.
ZO informace k volbám do zastupitelstev obcí vzalo na vědomí.
Ad 7. S nájemcem autobazaru IS Auto, s.r.o. byla ke dni 30. 6. 2018 ukončena nájemní smlouva na část
pozemku č. 214 o výměře 1287 m2. Nájemce ponechá pozemek ve stavu, ve kterém byl po úpravách
sloužících k jeho podnikání, včetně oplocení. Obec coby pronajímatel využije vybavení pro svou potřebu.
Nájemce ukončí platbu nájemného k 30. 6. 2018 a úhradu el. energie a vody podle skutečné spotřeby.
Pronajímatel uhradí nájemci 20.000,- Kč za ponechané vybavení.
Usnesení: ZO informace o ukončení nájmu části pozemku autobazaru vzalo na vědomí a nájemci schválilo
úhradu 20.000,- Kč za ponechané vybavení.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 8. Starosta obce z důvodu zvýšení zájmu o odběr elektřiny pro elektromobily navrhl snížení ceny
ze 7,- Kč na 5,- Kč za 1kWh.
Usnesení: ZO schválilo snížení ceny za odběr el. energie v rámci nabíjecí stanice pro elektromobily
na 5,-Kč/kWh.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 5 zastupitelů, 2 byli proti
Ad 9. ZO po řádném vyvěšení záměru před schválením projednalo prodej pozemků v Nízké Lhotě.
Usnesení: ZO schválilo prodej pozemku p. č. 522/2 a částí pozemků p. č. 521 a 535 vesměs
v k.ú. Nízká Lhota dle geodetického zaměření, které na své náklady pořídí žadatel.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 10. Starosta obce navrhl pro zpracování územní studie na nové stavební parcely autorizovanou
architektku Ing. Lenku Carovou.
Usnesení: ZO schválilo zadání zpracování územní studie autorizované architektce Ing. Lence Carové.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

Ad 11. V rámci POVV 2018 se uskuteční oprava asfaltové komunikace na návsi v Nízké Lhotě.
Smlouva o dílo se zhotovitelem SWIETELSKY stavební, s.r.o. byla uzavřena.
ZO informace k opravě asfaltové komunikace vzalo na vědomí.
Ad 12. Agendu k dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště vyřizovala pro obec Kámen organizace
Via rustica, z.s. Výstavba víceúčelového hřiště však nebude realizována v rámci aktuální výzvy a obec
Kámen bude žádat v příští dotační výzvě.
ZO informace k přípravě výstavby víceúčelového hřiště vzalo na vědomí.
Ad 13. Starosta obce informoval o průběhu dalšího kontrolního dne ke stavbě obchvatu obce Kámen.
Konstatoval, že práce probíhají víceméně podle harmonogramu. Turistická stezka z Pacova do Kámena je
vedena v nové prozatímní trase, bylo provedeno náhradní turistické značení. Pan Miloslav Daněk doplnil,
že se změnil stavbyvedoucí a některé práce se pozdržely.
ZO informace ke stavbě obchvatu obce vzalo na vědomí.
Ad 14. Převod pozemků v okolí kaple do majetku Kraje Vysočina nadále probíhá.
ZO zprávu k průběhu převodu pozemků u kaple vzalo na vědomí.
Ad 15. Různé
a) Žádost o koupi části pozemku
Starosta obce obdržel žádost na koupi části pozemku č. 910/2 v k.ú. Kámen u Pacova
Usnesení: ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením k této žádosti a ukládá starostovi vyvěsit
záměr na úřední desce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
b) Kůrovec v obecních lesích
Starosta obce informoval o dopisech odborného lesního hospodáře Ing. Luďka Křepelky o napadení
dřevní hmoty lýkožroutem smrkovým v obecních lesích s upozorněním na okamžité zpracování
a odvozu těchto stromů. Kácení na postižených plochách již probíhá.
ZO informace k nutnosti kácení v obecních lesích vzalo na vědomí.
c) Oznámení o pokácení smrku pichlavého
Dne 26. 7. 2018 bylo provedeno neodkladné skácení smrku pichlavého v areálu parku hradu Kámen
z důvodu jeho napadení lýkožroutem smrkovým.
ZO informace k nutnosti skácení smrku pichlavého v areálu hradu Kámen vzalo na vědomí.
d) Vítání občánků
Vítání nových občánků se uskuteční v neděli 9. 9. 2018 od 14:00 hodin na hradě Kámen.
Vítat budeme 9 dětí.
Ad 16. Po projednání všech bodů 46. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 17. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 46. ZZO ukončil ve 21:40 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Hana Markvartová, Jan Král
Starosta obce: Mgr. František Hofman
Vyvěšeno dne: 16. 8. 2018
Sejmuto dne: 6. 9. 2018
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