OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 180920/075-zv
V Kámeně dne 21. 9. 2018

Zápis ze 47. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 20. 9. 2018
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: 0
Místo: kancelář OÚ
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Podsklan, 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 46. ZZO
4. Rozpočtové opatření
5. Závěry z veřejné schůze
6. Příprava na volby
7. Hodnocení Dne obce Kámen
8. Smlouva o dílo s Ing. arch. L. Cârovou, územní studie
9. Bytové parcely - další jednání
10. POVV 2018 ukončeno
11. Lípa k výročí 100 let republiky
12. Prodej pozemků v Nízké Lhotě
13. Obchvat - postup stavby
14. Různé
15. Ukončení volebního období
16. Diskuse
17. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Pavel Podsklan a Jaroslava
Přibylová.
Ad 2. Program 47. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 46. ZZO:
- Rozpočtové změny vzalo ZO na vědomí.
- Volby - viz bod č. 6
- Den obce Kámen - viz bod č. 7
- Nájemní smlouva na část pozemku č. 214 s nájemcem autobazaru IS Auto, s.r.o., byla ukončena.
- Snížení ceny ze 7,- Kč na 5,- Kč za 1kWh na odběr elektřiny pro elektromobily bylo schváleno.

Prodej pozemků v Nízké Lhotě - viz bod č. 12
Územní studie - viz bod č. 8
POVV 2018 - viz bod č. 10
Výstavba víceúčelového hřiště je odložena a bude realizována v rámci příští dotační výzvy.
Obchvat obce - viz bod č. 13
Převod pozemků v okolí kaple do majetku Kraje Vysočina probíhá.
Koupě části pozemku č. 910/2 v k.ú. Kámen u Pacova - viz bod č. 14 a)
Nadále probíhá kácení smrkového porostu v obecních lesích kvůli napadení lýkožroutem smrkovým.
Neodkladné skácení smrku pichlavého v areálu parku hradu Kámen 26. 7. 2018 vzalo ZO na vědomí.
Vítání občánků se vydařilo, bylo to moc milé setkání, starosta obce František Hofman na hradě
Kámen přivítal devět nových občánků.
ZO kontrolu závěrů ze 46. ZZO vzalo na vědomí.
-

Ad 4. Zastupitelka Zlata Vobinušková předložila rozpočtové opatření č. 999005 k 28. 8. 2018, které
zpracovala účetní obce Irena Cihlářová.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření obce Kámen č. 999005.
Ad 5. Starosta obce konstatoval, že veřejná schůze s kandidáty do nového zastupitelstva splnilo očekávání.
Přišli občané, kteří chodí pravidelně. Zúčastnilo se 14 z 15 kandidátů, svou neúčast omluvila Mgr. Lenka
Jirků. Kandidáti se stručně představili a sdělili, čím by pro obec byli přínosem. Občané tedy měli možnost se
seznámit s jednotlivými kandidáty a poté proběhla čilá diskuse mezi občany.
ZO vzalo na vědomí sdělení o průběhu veřejné schůze.
Ad 6. Příprava na komunální volby probíhá podle harmonogramu. Volební komise o pěti členech již měla
první schůzku, materiály pro volby a volební lístky budou přivezeny v předstihu příští týden. Předsedkyně
a zapisovatelka volební komise se 24. 9. 2018 zúčastní školení v Pelhřimově.
ZO vzalo na vědomí informace k přípravě voleb.
Ad 7. Tradiční akce Den obce Kámen se navzdory horšímu počasí opět vydařila, program byl zajímavý.
Do akce se letos dobrovolně zapojili členové motorkářského klubu Rebelové Česko, kteří zajistili malování
na obličej, střelbu z pistole, šerm sdružení Aesculus a velice poutavé ukázky bojového umění wushu.
O občerstvení se po celý den a večer dobře postaralo SDH Kámen a ženy z kulturního výboru. Pěkným
vyvrcholením akce byla laserová show na jižní stěnu hradu Kámen. Zastupitelé obce konstatovali, že účast
byla velmi dobrá, že je tato akce mezi občany setrvale oblíbená a hodlá v pořádání pokračovat i nadále.
Ad 8. Starosta obce podal zprávu o stavu jednání k pořízení územní studie a seznámil zastupitele se zadáním
a podmínkami územní studie. Zpracováním dokumentu ve lhůtě 60 dní se bude zabývat Ing. arch. L. Cârová,
se kterou bude uzavřena smlouva o dílo.
ZO vzalo na vědomí sdělení starosty o pořízení územní studie.
Ad 9. Starosta obce konstatoval, že po pořízení územní studie se může plně rozvinout bytová politika.
Zájemců o nové stavební parcely je velký. Probíhá jednání s vlastníky pozemků o výměně, aby obec Kámen
mohla nové pozemky zasíťovat a nabídnout případným stavebníkům.
ZO informace k dalšímu jednání o přípravě nových stavebních pozemků vzalo na vědomí.
Ad 10. Starosta obce podal zprávu o opravě asfaltové komunikace na návsi v Nízké Lhotě v rámci
POVV 2018. Zhotovitelem byla firma SWIETELSKY stavební, s.r.o., práce jsou hotovy, administrace
dotace je ukončena.
ZO vzalo na vědomí informace k POVV 2018.

Ad 11. Starosta obce informoval o možnosti na počest 100. výročí vzniku Československé republiky, ale
i samostatné České republiky, vysadit Lípu republiky nebo též lípu svobody. Výsadba proběhne na obecním
pozemku před hradem v termínu od 19. do 28. 10. 2018, datum bude včas upřesněno.
Usnesení: ZO schválilo výsadbu Lípy republiky k 100. výročí ČSR.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 12. Prodej pozemku p. č. 522/2 a částí pozemků p. č. 521 a 535 vesměs v k.ú. Nízká Lhota byl schválen
na předešlém ZZO. Geodetické zaměření na své náklady pořídil žadatel o koupi. Žadatel rovněž připraví
kupní smlouvu a poté uhradí poplatek za zanesení do KN.
ZO informace vzalo na vědomí.
Ad 13. Starosta obce podal informaci o postupu výstavby obchvatu obce Kámen. Právě se staví obslužná
komunikace poblíž Skalického rybníku, která by měla být v první polovině listopadu hotová.
ZO informace ke stavbě obchvatu obce vzalo na vědomí.
Ad 14. Různé
a) ZO po řádném vyvěšení záměru před schválením projednalo prodej části pozemku č. 910/2
v k.ú. Kámen u Pacova.
Usnesení: ZO schválilo prodej části pozemku č. 910/2 v k.ú. Kámen u Pacova panu Petru Přibylovi
dle geodetického zaměření, které na své náklady pořídí žadatel.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
b) Nabídka digitalizace kronik
Zastupitelstvu obce byla nabídnuta digitalizace obecní kroniky od firmy DigiPaper, s.r.o.
ZO považuje digitalizaci za důležitou hlavně z hlediska, že poté bude kronika k nahlédnutí občanům
na webových stránkách obce.
ZO vzalo na vědomí možnost digitalizace kroniky projednat také s pracovníky Státního okresního
archivu v Pelhřimově a do budoucna digitalizaci kroniky uskutečnit.
c) Vedení obecní kroniky
Vedením obecní kroniky byla v roce 2016 pověřena Zdena Vobinušková a od té doby do kroniky
provedla zápisy za roky 2015, 2016 a 2017.
Usnesení: ZO schválilo odměnu kronikářce na základě dohody o vykonané práci.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
d) Změna nájemce v obecním bytě
Usnesení: Obec Kámen jako pronajímatel pronajímá byt na základě projednání a schválení pronájmu
a nájemní smlouvy zastupitelstvem obce na 26. zasedání dne 13. 11. 2016 pod usnesením č. 14f.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
e) Směna pozemků
Usnesení: ZO schválilo směnu budoucího obecního stavebního pozemku za pozemky u jímání vody
ve Vintířově.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

f) Poznávací cesta po evropském regionu Dunaj-Vltava
Zastupitelka obce Zlata Vobinušková se zúčastnila české části poznávací cesty po evropském
regionu Dunaj-Vltava, kterou pořádal Kraj Vysočina ve dnech 17. - 18. září 2018. Region se skládá
ze sedmi partnerských regionů - Horní Rakousko, dolnorakouský Mostviertel a Waldviertel,
Dolní Bavorsko s Altöttingem, Horní Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. V rámci
cesty byly v jižních Čechách vybrány čtyři ukázkové obce (Úsilné, Chelčice, Čepřovice a Sv. Jan
nad Malší) a dvě obce na Vysočině (Křižánky a Vepříkov). Cílem je přeshraniční spolupráce
a regionální rozvoj v daném území. Při poznávání obcí si účastníci vyměnili zkušenosti a seznámili
se s aktivitami podporujícími rozvoj malých obcí, s jejich komunitním životem, jak pečují o zeleň,
jak podporují spolky a mládež, jak spravují obecní majetek, a jak se snaží dále rozvíjet, aby se
občanům žilo dobře. Cesta to byla velice zajímavá a inspirativní s mnoha příklady dobré praxe. Ve
všech obcích byla patrná velká sounáležitost občanů s velkou mírou dobrovolnictví. Výstupy
z poznávacích cest budou prezentovány v rámci Konference dobré praxe v komunitním rozvoji
malých obcí, která proběhne 24. října 2018 na KÚ Kraje Vysočina.
ZO vzalo na vědomí poznatky z poznávací cesty.
Ad 15. Zastupitelstvo konstatovalo, že toto zasedání je poslední v tomto volebním období. Všichni
zastupitelé se shodli, že čtyři roky rychle uplynuly a že se obec rozvíjí správným směrem. Zastupitelé rovněž
poděkovali za dobrou a obětavou práci starostovi obce Mgr. Františku Hofmanovi, který vedení obce
věnoval prakticky všechen svůj volný čas po dobu 8 let, a také zastupitelce Jaroslavě Přibylové, která se
kulturním aktivitám v obci věnovala úctyhodných 24 let. ZO pevně věří, že i další vedení obce bude
fungovat dobře, zvolení zastupitelé budou ve svědomité práci pro občany pokračovat s veškerou důvěrou
a že se svou měrou do dění v obci zapojí také většina občanů.
Ad 16. Po projednání všech bodů 47. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 17. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 47. ZZO ukončil ve 21:20 hodin.

Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Pavel Podsklan, Jaroslava Přibylová

Starosta obce: Mgr. František Hofman

Vyvěšeno dne: 21. 9. 2018
Sejmuto dne: 15. 10. 2018

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

