OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 191114/107-zv
V Kámeně dne 14. 11. 2019

Zápis z 14. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 14. 11. 2019
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: Pavel Podsklan, Jan Král
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 13. ZZO
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na obnovu asfaltů
5. Dotace na technickou infrastrukturu - stavební parcely
6. Dotace na připojení vrtu v Nízké Lhotě
7. Dotace na připojení vrtu v Novém Dvoře
8. Dotace na vybudování obecního rybníku
9. Dotace na výsadbu stromů
10. Kontrolní den - obchvat obce
11. Rozpočtové opatření
12. Zastavené výběrové řízení brownfield - Toska
13. Schválení žádosti o dotaci v programu VISK, pro účely místní knihovny
14. Žádost o prodej části pozemku 218/11
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Ing. Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Pavel Podsklan a Jan Král.
Ad 2. Program 14. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 13. ZZO:
- Prodej části pozemku p. č. 910/1 v k. ú. Kámen u Pacova byl schválen, probíhá zápis do KN, cena
za prodej je uhrazena.
- Probíhá příprava Mikulášské besídky ve spolupráci s motoklubem Rebelové Česko, kolekce
koupeny.
- Vstupenky na zájezdy pořádané obcí již přišly.
- Projektant Ing. Petr Samec zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci domu čp. 18.

-

Akci „Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci Kámen“ - viz bod č. 12
Vybudování obecního rybníku - viz bod č. 8
Dotace MZe na zvládnutí následků kůrovcové kalamity - v nejbližších dnech začne sběr žádostí
na dotaci. Je zapotřebí doložit množství prodaného kůrovcového dřeva.
- Obecně závazná vyhláška č. 01/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2020 bude
zveřejněna do konce listopadu.
- Žádost Mysliveckého spolku Podlesí Kámen schválena, pro umístění chladicího zařízení se využije
jeden přístřešek v areálu bývalého autobazaru v Kámeně. Přístřešek je nutné stavebně uzpůsobit, což
na své náklady to zajistí Myslivecký spolek Podlesí Kámen.
- Účast obce Kámen v 1. kole elektronické dražby nemovitých věcí byla schválena.
- Finanční dar pro HC VOD Kámen byl uhrazen.
- Žádost na prodej obecního pozemku parc. č. 1072 v k. ú. Kámen u Pacova byla zamítnuta.
- Přerušení provozu MŠ Kámen v době prázdnin jsou odsouhlasené vyjma letních prázdnin.
- ZO Kámen ukončilo jednání s obcí Věžná a odstoupilo od záměru na koupi pozemků.
- Kácení topolů na obecním pozemku parc. č. 1147 v k. ú. Kámen u Pacova u hřiště bude probíhat
podle těžebních kapacit těžaře - předpoklad leden - únor 2020.
- O novém systému svozu odpadů pohovoří na veřejné schůzi odborník z firmy SOMPO, a.s.
ZO kontrolu závěrů 13. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. ZO Kámen bylo srozuměno s rozhodnutím o poskytnutí dotace z MMR na obnovu asfaltů. Nyní
probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele, které zpracovává firma Chytrá dotace, s.r.o. Podmínkou
je uzavřená smlouva o dílo do 31. 1. 2020, realizace obnovy asfaltů do 30. 6. 2020. Před realizací je nutné
upozornit občany, kterých se obnova asfaltů dotkne.
ZO vzalo na vědomí informace o přípravě výběrového řízení na obnovu asfaltů.
Ad 5. ZO Kámen projednalo možnost využití dotace na technickou infrastrukturu pro výstavbu rodinných
domů z MMR ČR na nově projektovaných parcelách. Maximální výše dotace je 80.000,- Kč na jeden
zainventovaný stavební pozemek. Od firmy E.ON je zapotřebí získat podklady pro přeložku sítě, což bude
nejdříve v příštím roce. Žádost o dotaci bude obec tedy podávat v další výzvě.
Usnesení: ZO schválilo podat žádost o dotaci na technickou infrastrukturu z MMR ČR pro nově
připravované stavební parcely určené pro výstavbu rodinných domů.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 6. Starosta obce informoval o přípravě projektové dokumentace na připojení posilového zdroje vody
(vrtu) v Nízké Lhotě. Projekt zpracovává Ing. Martin Trefil a součástí projektu je vybudování vodojemu
s kapacitou cca 10 m3 včetně úpravny vody.
Usnesení: ZO schválilo podat žádost o dotaci OPŽP na vybudování vodojemu s kapacitou cca 10 m3 včetně
úpravny vody v Nízké Lhotě pro připojení posilového zdroje vody (vrtu).
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 7. Starosta obce podal zprávu o možnosti čerpání dotace OPŽP na připojení posilového zdroje vody
(vrtu) v Novém Dvoře.
Usnesení: ZO schválilo podat žádost o dotaci čerpanou z OPŽP pro připojení posilového zdroje vody (vrtu)
v Novém Dvoře. Zpracováním žádosti bude pověřena Ing. Veronika Kašparová.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 8. ZO opětovně projednalo možnosti čerpání dotace Operačního programu Životní prostředí
na vybudování obecního rybníka. Vytipovány byly vhodné obecní pozemky v k. ú. Nízká Lhota. Firma
AXIOM engineering, s. r. o. zdarma na danou akci zpracovala vyhodnocení čerpání dotace a návrh smlouvy.
Usnesení: ZO schválilo podat žádost o dotaci čerpanou z Operačního programu Životní prostředí.
ZO pro zpracování žádosti pověřilo firmu AXIOM engineering, s. r. o. a rovněž schválilo návrh Smlouvy
o poskytování odborných služeb na vyřízení dotace z OPŽP prostřednictvím SFŽP na vybudování obecního
rybníka.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

Ad 9. ZO Kámen projednalo možnost využití dotace na výsadbu stromů. Příjem žádostí je umožněn
do 31. 8. 2020 nebo vyčerpání alokace. Maximální míra podpory je až 100 % ze způsobilých výdajů.
Usnesení: ZO schválilo podat žádost o dotaci na výsadbu stromů z Národního programu Životní prostředí výzva č. 9/2019. Bude se jednat o veřejná prostranství obce, zejména pozemky po těžbě topolů.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 10. Zastupitel Pavel Podsklan podal informace z dalšího kontrolního dne stavby obchvatu. Zimní údržba
bude probíhat jak na stávající komunikaci, tak obchvatu. Autobusové zastávky budou do jara v obci
na stávajících místech. Oficiální zprovoznění obchvatu bude patrně až v únoru 2020.
ZO vzalo na vědomí nové informace ke stavbě obchvatu obce.
Ad 11. Předsedkyně finančního výboru Mgr. Hana Dlouhá předložila rozpočtové opatření č. 999008
zpracované ke dni 25. 10. 2019, které vyhotovila účetní obce Irena Cihlářová, a schválil starosta obce.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření obce Kámen č. 999008.
Ad 12. Z důvodu nepřiznání dotace na akci „Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu
v obci Kámen“ bylo zastaveno výběrové řízení na zhotovitele. Akce nebude v dané výzvě realizovaná.
Z celkového počtu 141 žádostí jich bylo akceptováno pouze 26. Jelikož je zpracovaná projektová
dokumentace na akci i stavební povolení, bude ZO usilovat o dotaci v příštích výzvách.
ZO vzalo na vědomí informace k nepřiznání dotace na akci „Demolice brownfieldu a výstavba nového
kulturního domu v obci Kámen“.
Ad 13. ZO Kámen projednalo možnost využití dotace Ministerstva kultury. Jedná se o dotaci pro knihovny VISK 3 – Informační centra knihoven. Výše dotace je max. 70%.
Usnesení: ZO schválilo podat žádost o dotaci VISK 3 – Informační centra knihoven čerpanou z Ministerstva
kultury pro účely obecní knihovny. Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 14. Žádost o koupi části obecního pozemku parc. č. 218/11
Usnesení: ZO žádost projednalo a odložilo rozhodnutí na příští zasedání zastupitelstva obce s tím, že je
nutné část pozemku s žadatelem obhlédnout a určit si podrobnosti.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 15. Různé
a) MŠ Kámen - žádost o provedení revize hromosvodu
Usnesení: ZO žádost projednalo a rozhodlo provést revizi hromosvodu na budově MŠ Kámen na jaře 2020.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
b) Žádost o kácení dřevin - areál Hradu Kámen
Starosta obce v působnosti Obecního úřadu Kámen vydal rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les. ZO vzalo na vědomí povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, a to 1 ks borovice lesní a 2
ks břízy bělokoré v areálu Hradu Kámen na pozemku parc. č. 1/1 v k. ú. Kámen u Pacova.
Ad 16. Po projednání všech bodů 14. ZZO proběhla krátká rozprava zastupitelů.
Ad 17. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 14. ZZO ukončil zasedání
ve 21:30 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Pavel Podsklan, Jan Král
Starosta obce: Josef Dvořák
Vyvěšeno dne: 14. 11. 2019
Sejmuto dne: 5. 12. 2019
IČO: 00 248 371, ČSOB PS 126358665/0300, e-mail: info@obeckamen.cz, tel. 565 426 670, mobil: 725 102 469

