OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 200116/004-zv
V Kámeně dne 16. 1. 2020

Zápis z 16. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 16. 1. 2020
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: Miloslav Daněk
Místo: kancelář OÚ Kámen
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jan Král, Pavel Podsklan
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Dvořák. Konstatoval, že začátku 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 15. ZZO
4. Žádost o finanční dar - Farní charita Pacov
5. Žádost o finanční dar - Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov
6. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni - E.ON Distribuce, a.s.
7. Výsledek výběrového řízení - oprava místních komunikací
8. Kontrolní den - obchvat obce
9. Směna pozemků
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Jan Král a Pavel Podsklan.
Ad 2. Program 16. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 15. ZZO:
- Rozpočet obce Kámen na rok 2020 byl schválen.
- Rozpočtové opatření č. 999009 bylo vzato na vědomí.
- Inventarizace veškerého majetku a závazku obce probíhá.
- Nové informace k obchvatu - viz bod č. 8
- Dále probíhá jednání s žadatelem o hranicích části obecního pozemku č. 52/11 v k. ú. Kámen
u Pacova. Po pořízení geometrického plánu ze strany žadatele bude vyhlášen záměr před schválením.
- Nadále také probíhá jednání s žadatelem o koupi části obecního pozemku č. 218/11 v k. ú. Kámen
u Pacova. Po pořízení geometrického plánu ze strany žadatele bude vyhlášen záměr před schválením.
- V souladu s novelou Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. byly od 1. 1. 2020 schváleny odměny
zastupitelů obce.
- Oběma žádostem ředitelky MŠ Kámen paní Dagmar Mikešové bylo vyhověno.

- Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 a 3/2019 byly zveřejněny.
ZO kontrolu závěrů 15. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Starosta obce se zastupiteli projednal žádost Farní charity Pacov o finanční dar na rok 2020.
Usnesení: ZO po projednání schválilo finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Farní charitu Pacov na rok 2020.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 5. Starosta obce zastupitele seznámil se žádostí Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina,
pracoviště Pelhřimov o finanční dar na rok 2020.
Usnesení: ZO po projednání schválilo finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené
kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov na rok 2020.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 6. Starosta obce podal zastupitelům informace o návrhu na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. JH014330056996/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., v zastoupení firmy Fiera, a.s. v návaznosti na dokončení
stavby s názvem „Nový Dvůr, posílení vodovodu - kabel NN“. Rozsah věcného břemene vymezuje
geometrický plán č. 76-770/2019, který je součástí smlouvy.
Usnesení: ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330056996/001
v návaznosti na dokončení stavby s názvem „Nový Dvůr, posílení vodovodu - kabel NN“ s firmou E.ON
Distribuce, a.s.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 7. Starosta obce podal zprávu o výběrovém řízení na akci „Oprava místní komunikace na p. č. 910/2
v k. ú. Kámen u Pacova“ z dotace MMR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Výběrové
řízení pro obec Kámen připravila firma Chytrá dotace, s.r.o. Otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek proběhlo 30. 12. 2019. Hodnotící komisi tvořili čtyři zastupitelé obce Kámen a hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena. Výběr dodavatele vyhrála firma STRABAG, a.s., která podala jako
jediná z oslovených firem nabídku. Nabídková cena firmy byla výrazně nižší než rozpočet akce. S firmou
bude uzavřena smlouva o dílo.
Usnesení: ZO akceptovalo výběr hodnotící komise, vítězem výběrového řízení na akci „Oprava místní
komunikace na p. č. 910/2 v k. ú. Kámen u Pacova“ se stala firma STRABAG, a.s.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 8. Zastupitel Pavel Podsklan podal nové zprávy z dalšího kontrolního dne ke stavbě obchvatu obce. Nyní
probíhá instalace zbývajících svodidel, která bude ukončena do několika dní. Zákaz vstupu na most směrem
na Nízkou Lhotu je zrušen. Bude osazeno zábradlí u lávky pro pěší a cyklisty. Termín pro spuštění
zkušebního provozu obchvatu je 21. 2. 2020, jelikož se ŘSD podařilo zajistit zimní údržbu. Předčasné
užívání stavby bude až do června roku 2021 s omezenou rychlostí 70 km/hod. Starosta obce vstoupil
v jednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina o možnosti umístění autobusové
zastávky na parkovišti v obci. ZO vzalo na vědomí nové informace ke stavbě obchvatu.
Ad 9. Starosta obce z důvodu budoucí výstavby stavebních parcel navrhl směnu části obecního pozemku
parc. č. 1388/3 za pozemek parc. č. 1035 v majetku soukromého vlastníka.
Usnesení: ZO schválilo uskutečnit směnu části obecního pozemku parc. č. 1388/3 za pozemek parc. č. 1035
v majetku soukromého vlastníka. K jednání a uzavření směnné smlouvy ZO pověřilo starostu obce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 10. Různé
a) Žádost k úhradě členského příspěvku za rok 2020 Svazku obcí mikroregionu Stražiště
Členské příspěvky jednotlivých obcí byly schváleny Členskou schůzí SOM Stražiště dne 18. 12. 2019.
Pro obec Kámen výše ročního příspěvku činí 13.000,- Kč.
Usnesení: ZO informaci o výši členského příspěvku za rok 2020 Svazku obcí mikroregionu Stražiště vzalo
na vědomí a rozhodlo o neodkladné úhradě.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

b) Žádost o finanční dar - Centrum LADA, z. s.
Usnesení: ZO po projednání schválilo finanční dar ve výši 3.000,- Kč na rok 2020 pro Centrum LADA, z. s.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
c) Nabídka inzerce - Vydavatelství PIP, s. r. o.
Místostarostka obce zastupitele seznámila s nabídkou zástupce Vydavatelství PIP, s.r.o. Jedná se o inzerát
v brožurce Města a obce Vysočiny, ve které obec Kámen pravidelně inzeruje. Vydavatelství bude brožuru
distribuovat na infocentra v celém Kraji Vysočina a jedná se o efektní zviditelnění naší obce.
Usnesení: ZO po projednání schválilo inzerci obce Kámen v brožurce Města a obce Vysočiny.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování
d) Návrh náhradního umístění pro zhotovení tůní pro obojživelníky a zídky pro plazy
Slova se ujal host pan Miloslav Daněk z Nového Dvora, který vykonává ekologický dozor při stavbě
obchvatu. V projektu stavby obchvatu je navržena stavba dvou nevypustitelných tůní pro obojživelníky
a zídky pro plazy. Nebylo by však vhodné tůně a zídku zhotovovat v současném záboru pozemků určených
pro obchvat. Pro tyto účely byly proto vytipovány vhodnější obecní pozemky.
Usnesení: ZO po projednání schválilo pro účely výstavby dvou tůní vhodné obecní pozemek parc. č. 1092
v k. ú. Kámen u Pacova a pozemky parc. č. 438, 444, 447 a 448 v k. ú. Nízká Lhota a pro zídku pro plazy
obecní pozemky parc. č. 1310 a 1335 v k. ú. Kámen u Pacova. Investorem výstavby tůní a zídky bude
Ředitelství silnic a dálnic. Konkrétní vhodné umístění pro tůně a zídku stanoví ekodozor ve spolupráci
s projektantem stavby obchvatu obce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 11. Po projednání všech bodů 16. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 12. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 16. ZZO ukončil zasedání
ve 21:10 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Jan Král, Pavel Podsklan

Starosta obce: Josef Dvořák

Vyvěšeno dne: 16. 1. 2020
Sejmuto dne: 6. 2. 2020

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

