OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 200213/012-zv
V Kámeně dne 13. 2. 2020

Zápis ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 13. 2. 2020
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: 0
Místo: kancelář OÚ Kámen
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová, Mgr. Hana Dlouhá
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 16. ZZO
4. Kontrolní den - obchvat obce
5. Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2020
6. Pasport místních komunikací
7. Prodej pozemku parc. č. st. 202 v k. ú. Kámen u Pacova
8. Přístup na komunikaci parc. č. 1147 v k. ú. Kámen u Pacova ve vlastnictví obce Kámen
9. Zastávky autobusů
10. Žádost o přeložku vedení vysokého napětí
11. Cenová nabídka na webové stránky obce
12. Žádost o prodloužení termínu splatnosti finanční návratné výpomoci - Via rustica, z.s.
13. Veřejnosprávní kontrola v MŠ Kámen za rok 2019
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovatelkami zápisu Hana Markvartová
a Mgr. Hana Dlouhá.
Ad 2. Program 17. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 16. ZZO:
- Finanční dary pro organizace Farní charita Pacov, Centrum LADA, z. s. a Centrum pro zdravotně
postižené kraje Vysočina byly schváleny. Darovací smlouvy jsou podepsány, dary budou uhrazeny.
- Smlouva na zřízení věcného břemene na dokončení stavby „Nový Dvůr, posílení vodovodu - kabel
NN“ byla uzavřena.
- 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., se kterou se bude dojednávat termín začátku prací.

Kontrolní den – obchvat obce - viz bod č. 4
Směna části obecního pozemku parc. č. 1388/3 za pozemek parc. č. 1035 v majetku soukromého
vlastníka je v jednání.
- Členský příspěvek za rok 2020 pro Svazek obcí mikroregionu Stražiště je uhrazen.
- Inzerce obce od Vydavatelství PIP, s. r. o. je v řešení.
- Obecní pozemky pro stavbu tůní pro obojživelníky a zídky pro plazy byly vyhrazeny.
ZO kontrolu závěrů 16. ZZO vzalo na vědomí.
-

Ad 4. Zastupitel Pavel Podsklan podal nové informace k obchvatu obce. Slavnostní předčasné užívání
obchvatu obce bude zahájeno v pátek 21. 2. 2020 ve 12 hodin za snížené rychlosti 50 km/h. Od této chvíle
bude obec Kámen neprůjezdná a dočasná provizorní autobusová zastávka bude zřízena na pozemku
p. č. 910/3 (parkoviště) v k. ú. Kámen u Pacova.
ZO informace k otevření obchvatu obce vzalo na vědomí.
Ad 5. Starosta obce informoval o POVV 2020. Se zastupiteli projednal možnosti na co konkrétně krajskou
dotaci využít.
Usnesení: ZO schválilo v rámci dotace POVV 2020 pořídit cvičební a herní prvky pro děti a seniory
a případně také realizovat výstavbu hřiště na pétanque.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 6. Starosta obce informoval o nutnosti změny pasportu místních komunikací z důvodu dostavby
obchvatu obce. Do majetku obce bude zařazena lávka pro pěší a cyklisty - tedy nová účelová komunikace.
Změna v pasportu bude projednávána s ŘSD.
ZO informace ke změně pasportu MK vzalo na vědomí.
Ad 7. ZO po řádném vyvěšení záměru před schválením projednalo prodej pozemku parc. č. st. 202, který
vznikl oddělením z obecního pozemku parc. č. 52/11, podle geometrického plánu č. 261-20945/2020
v katastrálním území 662348 Kámen u Pacova.
Usnesení: ZO schválilo prodej pozemku parc. č. st. 202 v k. ú. Kámen u Pacova panu Miloslavu Jílkovi
dle geometrického plánu č. 261-20945/2020 za cenu 30,- Kč/m2. S kupujícím bude uzavřena kupní smlouva.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 8. ZO projednalo přístup občanů na komunikaci parc. č. 1147 v k. ú. Kámen u Pacova (obslužná
komunikace okolo letiště) ve vlastnictví obce Kámen včetně žádosti občanů k nápravě současné situace.
Usnesení: ZO schválilo používat komunikaci parc. č. 1147 v k. ú. Kámen u Pacova pro všechny trvale
hlášené občany obce Kámen a jeho místních částí Nízká Lhota a Nový Dvůr bez hrozby pokuty.
ZO pověřilo starostu obce k jednání s předsedou VOD Kámen, které dosud vydává povolení na průjezd
po této komunikaci.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 9. Dočasná provizorní autobusová zastávka bude zřízena na pozemku p. č. 910/3 (parkoviště)
v k. ú. Kámen u Pacova. Starosta obce průběžně jedná s ŘSD, aby na parkovišti vznikla trvalá zastávka
pro všechny autobusové linky, což by znamenalo zrušení výstavby obratiště autobusů. Navrhované řešení a
následná realizace nové trvalé autobusové zastávky bude v kompetenci ŘSD.
ZO zprávu k přechodné úpravě provozu a autobusovým zastávkám vzalo na vědomí.
Ad 10. Žádost o přeložku vedení vysokého napětí u budoucích stavebních pozemků byla zaslaná na firmu
E.ON Distribuce, a.s., jedná se o 3 odběrná místa. ZO informace vzalo na vědomí.
Ad 11. Místostarostka obce seznámila zastupitele s cenovou nabídkou na proměnu webových stránek obce.
Usnesení: ZO po projednání schválilo cenovou nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o. na úpravu a servis
webových stránek obce Kámen.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

Ad 12. Zastupitelstvu obce byla k posouzení předložena žádost o prodloužení termínu splatnosti finanční
návratné výpomoci pro Via rustica, z.s. včetně Dodatku č. 1.
Usnesení: ZO po projednání schválilo prodloužení termínu splatnosti finanční návratné výpomoci
pro Via rustica, z.s. včetně Dodatku č. 1. K podpisu je oprávněn starosta obce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 13. Předseda kontrolního výboru Jan Král dne 10. 2. 2020 provedl v MŠ Kámen na základě pověření
starosty obce a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů veřejnoprávní kontrolu za rok 2019. O této
kontrole vyhotovil protokol č. 1/2020, se kterým seznámil zastupitele obce. Při kontrole nebyly zjištěny
žádné chyby ani nedostatky.
ZO vzalo na vědomí protokol č. 1/2020 o veřejnosprávní kontrole Mateřské školy Kámen za rok 2019.
Ad 14. Různé
a) Akce „Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci Kámen“
Usnesení: ZO po projednání schválilo opětovně podat žádost o dotaci v aktuální výzvě MMR na akci
„Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci Kámen“. ZO pověřilo ke zpracování
žádosti firmu Chytrá dotace, s.r.o.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
b) Doplnění mobiliáře a úprava vegetace v Nízké Lhotě
Usnesení: ZO po projednání schválilo koupi tří laviček, které budou umístěny na návsi v Nízké Lhotě,
a dále schválilo úpravu náletové vegetace podél cesty z Nízké Lhoty do Nového Dvora.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 15. Po projednání všech bodů 17. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 16. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 17. ZZO ukončil zasedání
ve 21:40 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Hana Markvartová, Mgr. Hana Dlouhá

Starosta obce: Josef Dvořák

Vyvěšeno dne: 13. 2. 2020
Sejmuto dne: 5. 3. 2020

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

