OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č. j. 210629/061-zv
V Kámeně dne 29. 6. 2021

Zápis z 34. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 29. 6. 2021
Přítomno 5 členové zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Jan Mareš, Jan Král
Hosté: Zdeněk Zajíc, Jiří Kos
Místo: kancelář OÚ Kámen
Čas: 18:00 hodin
Zapisovatel: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Hana Dlouhá, Pavel Podsklan
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Dvořák. Konstatoval, že začátku jednání je přítomno 5 členů
obecního zastupitelstva a ZO je usnášeníschopné (zákon č. 128/2000, o obcích).
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Ing. Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Mgr. Hana Dlouhá a Pavel
Podsklan. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a požádal o případné doplnění. Starosta obce
navrhl doplnění programu v bodě 3. Různé.
Usnesení: ZO Kámen schvaluje doplnění programu 34. mimořádného zasedání ZO v bodě 3. Různé
o následující bod:
3. a) Finanční pomoc obcím jižní Moravy zasažených tornádem
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů
Starosta obce poté seznámil přítomné s doplněným programem.
Program zasedání Zastupitelstva Obce Kámen (dále jen ZO):
1. Zahájení a program
2. Projednání cenové nabídky na zhotovení hrubé stavby domu č. p. 18
3. Různé
3. a) Finanční pomoc obcím jižní Moravy zasažených tornádem
4. Diskuse
5. Závěr
Ad 2. Starosta obce informoval o skutečnosti, že žádost o dotaci Ministerstvem financí ČR pro stavbu
nového domu nebyla schválena, proto navrhl projednat cenové nabídky oslovených stavebních firem a začít
s výstavbou hrubé stavby co nejdříve, jelikož ceny všech materiálů a energií se rapidně zvyšují a levněji se
stavba již nepostaví.
Usnesení: ZO projednalo a schválilo zhotovení hrubé stavby včetně zastřešení domu čp. 18 firmou
STATUS stavební, a.s., a to za cenu cca 3.200.000,- Kč včetně 15% DPH. Technický a stavební dozor
dotčené stavby pro obec Kámen bude vykonávat pan Pavel Cihlář, st.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů

Ad 3. Různé
Ad 3. a) Finanční pomoc obcím jižní Moravy zasažených tornádem
ZO projednalo možnost finančně pomoci obcím, které byly postiženy tornádem. Zřízení veřejné sbírky
přímo naší obcí je administrativně náročné a zdlouhavé, proto starosta obce navrhuje přispět finančním
darem z rozpočtu obce Kámen.
Usnesení: ZO po projednání schválilo jednorázový finanční dar ve výši 50.000,- Kč jako pomoc
obcím na jižní Moravě, které byly zasaženy tornádem. Příspěvek bude zaslán bankovním převodem
na transparentní účet města Hodonín č. ú.: 123-3116270217/0100, který je určen přímo na tuto pomoc
postižených obcí. Město Hodonín finance spravedlivě rozdělí mezi všechny postižené obce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 5 zastupitelů
Ad 4. Po projednání všech bodů 34. MZZO proběhla věcná diskuse zastupitelů.
Ad 5. Po projednání všech bodů schváleného programu 34. MZZO starosta ukončil zasedání v 19:15 hodin.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Mgr. Hana Dlouhá, Pavel Podsklan
Starosta obce: Josef Dvořák
Vyvěšeno dne: 29. 6. 2021
Sejmuto dne: 20. 7. 2021
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