OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 190326/034-zv
V Kámeně dne 26. 3. 2019

Zápis z mimořádného 7. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 26. 3. 2019
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: Mgr. Hana Dlouhá, Pavel Podsklan
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Dvořák. 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 6. ZZO
4. Výběrové řízení pronájem parkoviště
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Hana Dlouhá a
Pavel Podsklan
Ad 2. Program mimořádného 7. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 6. ZZO:
- Marketingový průzkum proběhl - byl vybrán zhotovitel jak na zhotovení
sádrokartonových podhledů, tak na opravu střechy.

-

Prodej pozemku parc. č. 1409 v k.ú. Kámen u Pacova byl schválen, s žadatelem bude
uzavřena kupní smlouva.
- Nabídky na pojištění byly dodány, je třeba je posoudit, vyhodnotit a na příštím
zasedání ZO rozhodnout, jaká nabídka bude pro obec výhodnější.
- Pronájem obecního domu čp. 16 byl přidělen mladým manželům.
- Obnova obecních lesních pozemků - začalo vyvážení pořezaných stromů a na jedné
pasece již proběhla řídká výsadba smrku, kde se rovněž očekává přirozená obnova
semenáčky od nedaleko rostoucích modřínů.
- Průkazu energetické náročnosti budovy MŠ Kámen - je jednáno s firmou
PKV BUILD, s.r.o.
- Ceny za služby obce pro občany byly aktualizovány.
- Vedení agendy k volbám do Evropského parlamentu průběžně probíhá.
- Nové limity pro nakládání s finančními prostředky byly schváleny.
- Bylo schváleno, že zastupitelé obce mohou pro obec pracovat na DPP.
- Finanční dary pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina a pro SONS ČR
byly schváleny, uhrazeny budou po uzavření smlouvy.
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kámen na roky 2020 - 2022 je zveřejněn
na úřední desce a na webu obce.
- Smlouva o zřízení služebnosti č. 11010-071188 byla uzavřena.
- ZO se připojilo k akci Hodina Země tím, že obec po dobu jedné hodiny v sobotu 30. 3.
2019 od 20.30 do 21.30 hodin zhasne veřejné osvětlení.
- Výběr notebooku včetně nutného softwaru po schválení probíhá. Dodavatelem bude
firma SYScore, s.r.o.
- Záměr před schválením k prodeji části obecního pozemku parc. č. 111/1 v k.ú. Kámen
u Pacova je zveřejněn na úřední desce.
ZO kontrolu závěrů 6. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Místostarostka obce podala informaci o výběrovém řízení na pronájem parkoviště
v Kámeně na turistickou sezónu 2019. Otevírání obálek a výběr nájemce se uskutečnilo
v úterý 26. 3. 2019 v 19 hodin na OÚ Kámen. Do soutěže se přihlásil jediný zájemce, a to
Josef Dvořák, trvalým bytem Kámen 53, 394 13. Výběrová komise jej jednohlasně schválila.
Usnesení: ZO schválilo pronájem parkoviště panu Josefu Dvořákovi a ukládá místostarostce
obce uzavřít s ním smlouvu o pronájmu parkoviště na turistickou sezónu 2019.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel
Ad 5. Různé
a) Žádost členským obcím v SOMPO, a.s. o vstup do DSO Sompo
ZO projednalo vstup obce Kámen do DSO Sompo. Starosta seznámil přítomné se stanovami
DSO Sompo.
Usnesení: ZO schválilo vstup obce Kámen do DSO Sompo a současně ZO schválilo Stanovy
DSO Sompo.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

b) Oznámení o přerušení provozu MŠ Kámen
Z důvodu malého počtu přihlášených dětí a čerpání dovolených zaměstnanců školy podala
ředitelka MŠ Kámen paní Mikešová oznámení o přerušení provozu školy o velikonočních
prázdninách dne 18. 4. 2019.
ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ Kámen
c) Živé obce
ZO zhodnotilo, zda je přínosné, aby byla obec Kámen uveřejněna na portálu Živéobce.cz
Usnesení: ZO rozhodlo neobnovovat registraci na portálu Živéobce.cz, jejichž
provozovatelem je společnost DATABOX, s.r.o., a ušetřené finanční prostředky věnovat
na dobročinné účely.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
d) Opětovné projednání koupě nemovitosti čp. 18, Kámen
Starosta obce informoval o svém dalším jednání s majitelem dotčeného domu čp. 18 o zájmu
obce Kámen tuto nemovitost odkoupit. Majitel slevil ze svého původního návrhu ceny, avšak
stále je to obcí neakceptovatelná cena.
Usnesení: ZO po projednání schválilo koupi nemovitosti čp. 18 pouze za podmínky, že kupní
cena bude činit max. 460.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 6. Po projednání všech bodů 7. MZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 7. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 7. MZZO ukončil
v 20:50 hodin.

Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Mgr. Hana Dlouhá, Pavel Podsklan

Starosta obce: Josef Dvořák

Vyvěšeno dne: 26. 3. 2019
Sejmuto dne: 11. 4. 2019
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