OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 160610/062
V Kámeně dne 10. 6. 2016

Zápis z 22. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 9. 6. 2016
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: Josef Dvořák
Hosté: 0
Místo: kancelář OÚ
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Mgr. František Hofman. Konstatoval, že jednání je přítomno
6 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 20. ZZO
4. Závěry kontroly samostatné působnosti obce – protokol
5. Přípravy Dne obce 2016, sponzorské dary
6. Nový Dvůr – dořešení posilového zdroje vody
7. Pomoc dětem v sociální nouzi – iniciativa Kraje Vysočina
8. Následná péče o stromky – Mikroregion Stražiště
9. PSV – oprava vodovodní sítě
10. Příští dotační programy – Toska, sportoviště aj.
11. Nová technika, řešení garáží
12. Péče o zeleň, bioodpad
13. Prodej pozemku v Nízké Lhotě
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovatelkami zápisu Jaroslava Přibylová
a Hana Markvartová.
Ad 2. Program 22. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 20. ZZO:
- Kontrola činnosti SDH Kámen proběhla bez výhrad.

Kontrola výkonu samostatné působnosti obce - viz bod č. 4.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 se uskutečnilo bez výhrad.
Parkoviště před obchodem COOP Jednota bylo pronajato jedinému zájemci Josefu
Dvořákovi, se kterým byla sepsána smlouva.
- Sběr bioodpadu - viz bod č. 12.
- Socha sv. Jana Nepomuckého byla instalována. Úprava v okolí podstavce dlažebními
kostkami se zatím nerealizovala.
- POVV 2016 - Výroba a výměna oken a dveří v MŠ Kámen - smlouva o dílo bude s vítězem
výběrového řízení uzavřena.
- Směna obecního pozemku č. 10001/96 v rámci komplexní pozemkové úpravy probíhá.
- Smlouva s ŘSD ČR o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací
stavby „I/19 Kámen, obchvat“ byla uzavřena.
- Prodej pozemku v Nízké Lhotě - viz bod č. 13.
- QR kód obce je dostupný na webových stránkách obce i na úřední desce.
- Mapa od firmy OAK Branch je v realizaci.
- Žádosti agentury New Wave s.r.o. bylo vyhověno, obec Kámen pro jednodenní parkování
poskytla dvě obecní plochy.
ZO kontrolu závěrů z 20. ZZO vzalo na vědomí.
-

Ad 4. Starosta obce seznámil zastupitele s protokolem a výsledky kontroly výkonu samostatné
působnosti obce Kámen ze dne 20. dubna 2016. Kontrolu učinili pracovníci Ministerstva vnitra.
Kontrolované období bylo stanoveno od 1. dubna 2015 do 20. dubna 2016. Při kontrole neshledali
závažná pochybení v rozporu se zákonem. Pracovníci kontroly doporučili možná řešení zjištěných
nedostatků. Zastupitelstvo obce zajistí nápravu nedostatků.
ZO informace z protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti obce vzalo na vědomí.
Ad 5. Zastupitelstvo obce projednalo přípravu akce Den obce - 700. výročí založení obce Kámen.
ZO oslovilo několik firem a živnostníků z obce a okolí se žádostí o sponzorské dary. Program akce
je uzavřen, seznam rodáků je dokončen, budou rozeslány pozvánky.
ZO informace o průběhu příprav Dne obce 2016 vzalo na vědomí.
Ad 6. Starosta obce podal zprávu o potřebě trvale propojit posilový zdroj se studnami v Novém
Dvoře. ZO vzalo na vědomí nutnost dořešení posilového zdroje. Budou osloveny firmy, které se
zabývají vodohospodářskými stavbami, aby doporučili vhodné řešení.
Ad 7. Starosta obce informoval o tom, že Kraj Vysočina vyvíjí iniciativu na pomoc dětem v sociální
nouzi. ZO informaci o připravované iniciativě vzalo na vědomí.
Ad 8. Starosta obce podal zprávu o následné péči o stromky vysazené před dvěma lety, kterou
zajistil Mikroregion Stražiště v rámci financování dřívějšího dotačního programu. Dřeviny, které
uschly, budou na podzim nahrazeny novými.
ZO zprávu starosty o následné péči o dřeviny vzalo na vědomí.
Ad 9. Jednatelka Svazku obcí PSV Zlata Vobinušková informovala o budoucím řešení oprav
vodovodní sítě v obci. Vodu bude Svazek obcí PSV v období velkého sucha odebírat také od obce
Obrataň. Je potřeba vyhlédnout odpovídající dotační program pro opravu vodovodů a případný
nový zdroj vody. Úprava prameniště již byla realizována.
ZO informaci o řešení vodovodní sítě vzalo na vědomí.

Ad 10. ZO zamýšlí v místě Tosky vystavět víceúčelovou budovu a vedle kurtů zrealizovat hřiště.
V diskuzi jsou různé návrhy řešení a při nejbližší příležitosti se využijí vhodné dotační programy.
ZO zprávu o budoucím řešení Tosky a hřiště vzalo na vědomí.
Ad 11. Starosta obce informoval o nové obecní technice, kterou obec nechala zaevidovat a může ji
nyní využívat. Jedná se nosič pro kontejnery a valník za traktor. Garážování probíhá u hasičské
zbrojnice.
ZO informaci o nové vozové technice vzalo na vědomí.
Ad 12. Starosta obce podal zprávu o dobré péči o zeleň, obecní pozemky jsou pravidelně sečeny,
stromky sestříhávány. Sběr bioodpadu je také úspěšně realizován, pan J. Škrleta bioodpad odváží na
kompostárnu do Obrataně.
ZO informaci vzalo na vědomí.
Ad 13. Starosta obce informoval o vyvěšeném záměru na úřední desce na prodej obecního pozemku
p. č. 526 v k. ú. Nízká Lhota o rozloze 110 m2.
Usnesení: ZO prodej pozemku p. č. 526 v k. ú. Nízká Lhota odložilo na příští zasedání
zastupitelstva obce po uplynutí lhůty na vyvěšení záměru.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
Ad 14. Různé
a) Žádost o půjčku
Starosta obce informoval o žádosti občana obce o poskytnutí půjčky na nákup
dřevoobráběcích nástrojů.
Usnesení: ZO schválilo žádost o půjčku v požadované výši a uložilo starostovi
s žadatelem uzavřít smlouvu o půjčce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 6 zastupitelů
b) V sobotu 25. června 2016 od 16:00 hodin bude obec ve spolupráci s SDH Kámen pořádat
akci „Vítání prázdnin“.
Ad 15. Po projednání všech bodů 22. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 16. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 22. ZZO ukončil
ve 21:30 hodin.

Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová
Starosta obce: Mgr. František Hofman

Vyvěšeno dne: 10. 6. 2016
Sejmuto dne: 4. 7. 2016
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