OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 200407/023-zv
V Kámeně dne 7. 4. 2020

Zápis z 18. mimořádného zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 7. 4. 2020
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: 0
Místo: kancelář OÚ Kámen
Čas: 18:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Mareš, 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 17. ZZO
4. Kontrolní den - obchvat obce
5. Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2020
6. Žádost o opravu schodiště MŠ Kámen
7. Směna pozemku Nízká Lhota
8. Schválení rozpočtu na rok 2020 MŠ Kámen
9. Přeložka el. vedení Kámen 61
10. Stavba transformovny
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Jan Mareš a Pavel Podsklan.
Ad 2. Program 18. mimořádného zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 17. ZZO:
- Kontrolní den - obchvat obce - viz bod č. 4
- POVV 2020 - viz bod č. 5
- Lávka pro pěší a cyklisty, která po dostavbě bude převedena do majetku obce, bude klasifikována
jako účelová komunikace. Řešení v rámci pasportu bude s ŘSD probíhat na přelomu léta a podzimu.
- Prodej pozemku parc. č. st. 202 v k. ú. Kámen u Pacova je v řešení.
- Po jednání s předsedou VOD Kámen bylo dohodnuto, že komunikaci kolem letiště parc. č. 1147
v k. ú. Kámen u Pacova mohou využívat bez hrozby pokuty všichni trvale hlášení občané obce
Kámen a jeho místních částí Nízká Lhota a Nový Dvůr. Při kontrole příslušníky PČR bude možné
ověření trvalého bydliště předložením občanského průkazu či jiného dokladu.

Na novou trvalou autobusovou zastávku je již hotový projekt ze strany ŘSD a je odsouhlasený obcí.
ŘSD zafinancuje celou stavbu vyjma veřejného osvětlení a přemístění přístřešku. Mělo by rovněž
dojít k asfaltování povrchu části parkoviště. Další podrobnosti ohledně výstavby se budou řešit
na KD po Velikonocích.
- Přeložka vedení vysokého napětí u budoucích stavebních pozemků je v řešení.
- Úprava webových stránek obce probíhá, firma již zaslala první grafický návrh.
- Prodloužení termínu splatnosti finanční návratné výpomoci pro Via rustica, z.s. bylo schváleno.
- Veřejnosprávní kontrola Mateřské školy Kámen proběhla v pořádku.
- Žádost o dotaci na realizaci akce „Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci
Kámen“ je připravena a podána bude v následujících týdnech.
- Byly zakoupeny tři lavičky, které budou sloužit k posezení na návsi v Nízké Lhotě.
- Opravu komunikace na návsi bude provádět firma STRABAG, a.s. v termínu 20. - 30. dubna 2020.
ZO vzalo na vědomí kontrolu závěrů 17. ZZO.
-

Ad 4. Z důvodu provádění dokončovacích prací na mostě a lávce bude ve dnech 1. 5. - 14. 5. 2020 zřízena
přechodná úprava provozu – úplná uzavírka obchvatu. Objízdná trasa povede v původní trase silnice I/19
v průtahu obcí. Další kontrolní den obchvatu obce se bude konat 14. 4. 2020 a bude se projednávat
především oprava části silnice III/01923 od mostu na konec topolové aleje, zřízení trvalé autobusové
zastávky, dokončení obslužní komunikace a oprava místních komunikací.
ZO informace k dostavbě obchvatu obce vzalo na vědomí.
Ad 5. Starosta obce konstatoval, že do žádosti POVV 2020 je zapotřebí sestavit položkový rozpočet
a zajistit marketingový průzkum firem, které by mohly zrealizovat výstavbu herních a cvičebních prvků
na obecním pozemku u tenisového kurtu.
ZO vzalo na vědomí nové informace k POVV 2020.
Ad 6. Paní ředitelka MŠ Kámen podala žádost o opravu schodiště a prostoru nad schody - položení
podlahové krytiny v MŠ Kámen.
Usnesení: ZO schválilo opravu schodiště a prostoru nad schody v MŠ Kámen v době letních prázdnin
od 13. 7. do 23. 8. 2020. Realizaci zajistí zaměstnanci obce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 7. Starosta obce podal zprávu o došlé žádosti, jejímž předmětem je směna pozemku žadatele za část
pozemku obce Kámen v k. ú. Nízká Lhota. Při osobním jednání a obhlídce místa byla domluvena základní
kritéria, především přibližná rozloha části obecního pozemku, o kterou má žadatel zájem. Směna pozemků
se uskuteční až po vypracování geometrického plánu, který na své náklady zajistí žadatel.
Usnesení: ZO schválilo přípravu směny části obecního pozemku za pozemek žadatele v k. ú. Nízká Lhota.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 8. Starosta obce informoval o předložení rozpočtu Mateřské školy Kámen.
Usnesení: ZO schválilo rozpočet MŠ Kámen na rok 2020.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 9. Starosta obce podal zprávu o došlé žádosti na přeložku elektrického vedení u nemovitosti čp. 61
Kámen, a ve své působnosti žádosti vyhověl. Pro majitelku nemovitosti přeložku zajistila firma E.ON.
ZO informace k přeložce el. vedení u čp. 61 Kámen vzalo na vědomí.
Ad 10. Vedení obce dne 6. 3. 2020 osobně podalo Krajskému úřadu Kraje Vysočina při společném jednání
připomínky k návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a k Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území, které se týkají umístění nové transformovny napětí. K této problematice vznikla
rovněž petice občanů obce Kámen, jejich místních částí a přilehlých obcí „Proti umístění nové
transformovny 400/110 kV v lokalitě Věžná (varianta A), včetně napojovacích nadzemních vedení110 kV
a 400 kV.“ Tříčlenný petiční výbor jako osobu pro zastupování ve styku se státními orgány určil pana Josefa
Dvořáka, Kámen 53. Z Krajského úřadu Kraje Vysočina již přišla informace, že připomínky občanů
vznesené prostřednictvím petice byly uplatněny ve stanovené lhůtě, že se bude peticí důsledně zabývat

a že bude součástí návrhu výběru nejvhodnější varianty. KÚ Kraje Vysočina dále shromáždí závazná
stanoviska dotčených orgánů státní správy, krajů a veřejnosti a obstará stanovisko MŽP a MMR. Poté KÚ
navrhne zastupitelstvu kraje na základě vyhodnocení výsledků projednání ke schválení výběr nejvhodnější
varianty. Je však pouze na Zastupitelstvu Kraje Vysočina, aby všechny souvislosti navržených lokalit
zvážilo a vybralo nejvhodnější variantu.
ZO podrobné informace o průběhu jednání ohledně výstavby nové transformovny vzalo na vědomí s tím,
že v tomto ohledu bude podnikat další potřebné kroky.
Ad 11. Různé
a) Žádost ředitelky MŠ Kámen
Usnesení: ZO schválilo navýšení finančních prostředků na provozní výdaje MŠ Kámen v roce 2020
o 20.000,- Kč. O potřebě jednorázové úhrady ve výši 20.000,- Kč bude obeznámena paní účetní obce,
aby mohla převod financí zajistit.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
b) Žádost o poskytnutí záboru veřejného prostranství a připojení na obecní veřejný vodovod
Usnesení: ZO vyhovělo žádosti firmy Stavba-final, s.r.o., která bude provádět stavební práce na hradě.
ZO schválilo poskytnutí záboru travnatého veřejného prostranství na pozemku p. č. 910/5 v k. ú. Kámen
u Pacova o rozloze 35 m2 pro umístění stavební buňky a mobilního WC do 30. 10. 2020 za podmínky,
že žadatel nebude vymezené prostranství, ani nejbližší okolí, využívat k účelu parkování automobilů
a stavební techniky a že po ukončení záboru uvede pozemek do původního stavu a zatravní jej. ZO rovněž
schválilo připojení na veřejný obecní vodovod v šachtě na pozemku p. č. 910/5 v k. ú. Kámen u Pacova
pro účely stavby. Osazení podružného vodoměru pro fakturaci a samotné napojení na vodovod zajistí na své
náklady žadatel.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 12. Po projednání všech bodů 18. MZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 13. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 18. MZZO zasedání v 19:20 hodin
ukončil.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Ing. Jan Mareš, Pavel Podsklan

Starosta obce: Josef Dvořák

Vyvěšeno dne: 7. 4. 2020
Sejmuto dne: 7. 5. 2020
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