OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 191212/113-zv
V Kámeně dne 12. 12. 2019

Zápis z 15. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 12. 12. 2019
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: Hana Markvartová
Hosté: 0
Místo: kancelář OÚ Kámen
Čas: 17:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Hana Dlouhá, Ing. Jan Mareš
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Dvořák. Konstatoval, že začátku jednání je přítomno 6 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 14. ZZO
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
5. Rozpočtové opatření
6. Inventarizace
7. Kontrolní den - obchvat obce
8. Žádost o odkup pozemku
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Hana Dlouhá, Jan Mareš.
Ad 2. Program 15. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 14. ZZO:
- V rámci dotace z MMR na obnovu asfaltů bylo vyhlášeno výběrového řízení na zhotovitele. Čeká se
na nabídky firem.
- Podání žádostí na dotace, které byly projednávány pod body č. 5, 6, 7, 8, 9 a 13 bylo schváleno.
Příprava jednotlivých žádostí je v různých fázích. Žádost dotaci VISK 3 – Informační centra
knihoven čerpanou z Ministerstva kultury byla již zpracována a podána.
- Kontrolní den obchvatu - viz bod. č. 7
- Rozpočtové opatření č. 999008 bylo vzato na vědomí.
- Akce „Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci Kámen“ byla zastavena.
- Žádost o koupi části obecního pozemku parc. č. 218/11 - viz bod č. 9 a)
- Revize hromosvodu na budově MŠ Kámen bude hotova na jaře 2020.
- Žádosti o kácení dřevin v areálu Hradu Kámen bylo vyhověno.
ZO kontrolu závěrů 14. ZZO vzalo na vědomí.

Ad 4. Starosta obce konstatoval, že návrh rozpočtu obce Kámen na rok 2020 byl řádně vyvěšen na úřední
desce a webových stránkách obce dne 21. 11. 2019, sejmut dne 12. 12. 2019 a nebyly k němu od občanů
podány žádné připomínky.
Usnesení: ZO po projednání schválilo rozpočet obce na rok 2020.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 5. Předsedkyně finančního výboru Mgr. Hana Dlouhá předložila rozpočtové opatření č. 999009
zpracované ke dni 27. 11. 2019, které vyhotovila účetní obce Irena Cihlářová, a schválil starosta obce.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření obce Kámen č. 999009.
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 2019, tj. porovnání skutečných stavů se stavy účetními, a vyčíslit rozdíly. Ukončení inventarizace je
ke dni 31. 12. 2019. Dne 12. 12. 2019 od 16.00 hodin proběhlo školení k zajištění inventarizace a způsobu
jejího provádění. ZO vzalo na vědomí příkaz starosty k inventarizaci za rok 2019.
Ad 7. Zastupitel Pavel Podsklan podal informace ke stavbě obchvatu obce. Za mostem na Nízkou Lhotu
bude umístěna značka „slepá ulice“, aby přes Nízkou Lhotu nejezdily především nákladní automobily, které
průjezdem ničí nově upravenou náves. Provádění asfaltových povrchů bude letos ukončeno 15. 12. 2019
a od pondělka 16. 12. 2019 bude spuštěn provoz bez semaforů po stávající silnici. Obchvat bude oficiálně
otevřen 21. 2. 2020 v režimu projíždění stavbou.
ZO vzalo na vědomí nové zprávy k obchvatu.
Ad 8. ZO projednalo žádost o koupi obecního pozemku č. 52/11 v k. ú. Kámen u Pacova.
Usnesení: ZO rozhodlo schválit prodej s výhradou, že se bude jednat o prodej pouze části pozemku
p. č. 52/11 v k. ú. Kámen u Pacova, a to podle geometrického zaměření předmětné části pozemku, které
na své náklady uhradí žadatel o koupi. O hranicích části pozemku povedou zastupitelé s žadatelem jednání.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 9. Různé
a) Žádost o koupi části obecního pozemku parc. č. 218/11
Usnesení: ZO opětovně projednalo žádost o koupi části obecního pozemku p. č. 218/11. Zastupitelé se
při obhlídce na místě s žadatelem dohodli na změně výměry a tvaru části předmětného pozemku. ZO
rozhodlo vyhlásit záměr před schválením až po geodetickém zaměření části pozemku, které na své náklady
uhradí žadatel o koupi.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
b) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta obce Josef Dvořák informoval zastupitele o změně výši odměn za výkon funkce členům
zastupitelstev, a to na základě novely Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění Nařízení vlády
č. 202/2018 Sb.
Usnesení: ZO schválilo odměny zastupitelů obce v souladu s novelou Nařízení vlády č. 338/2019 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, ve znění Nařízení vlády č. 202/2018 a dle přílohy tohoto nařízení s účinností pro zastupitele obce
Kámen od 1. 1. 2020.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
c) Žádost ředitelky MŠ Kámen o finanční příspěvek na provoz
ZO žádost vzalo na vědomí s tím, že finanční příspěvek na provoz MŠ Kámen na rok 2020 je schválen
v rámci rozpočtu na rok 2020 ve výši 120.000,- Kč. Finanční příspěvek bude na účet MŠ Kámen převeden
do konce roku 2019.
ZO vzalo na vědomí informace o finančním příspěvku na provoz MŠ Kámen.

d) Žádost ředitelky MŠ Kámen o schválení odměny ředitelce mateřské školy
V prosinci 2019 Krajský úřad Kraje Vysočina navýšil rozpočet mateřské školy a tyto finanční prostředky
jsou určeny na odměny zaměstnancům mateřské školy. Z tohoto důvodu žádá paní ředitelka Dagmar
Mikešová o schválení odměny ředitelce MŠ Kámen, která bude vyplacena z finančních prostředků
Kraje Vysočina.
Usnesení: ZO schválilo odměnu pro ředitelku Mateřské školy Kámen v požadované výši. Odměna bude
vyplacena z finančních prostředků Kraje Vysočina.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
e) Návrh Obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Kámen č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Usnesení: ZO projednalo a schválilo návrh OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
f) Návrh Obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Kámen č. 3/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Usnesení: ZO projednalo a schválilo návrh OZV č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 10. Po projednání všech bodů 15. ZZO proběhla krátká rozprava zastupitelů.
Ad 11. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 15. ZZO ukončil zasedání
ve 19:00 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Hana Dlouhá, Jan Mareš
Starosta obce: Josef Dvořák
Vyvěšeno dne: 12. 12. 2019
Sejmuto dne: 9. 1. 2020
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