OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Č.j. 170908/108
V Kámeně dne 8. 9. 2017

Zápis z 35. zasedání
Zastupitelstva obce Kámen
ze dne 7. 9. 2017
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Omluveni: 0
Hosté: Blanka Čárová
Místo: kancelář OÚ
Čas: 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Podsklan, Jan Král
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Mgr. František Hofman. Konstatoval, že 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 34. ZZO
4. Rozpočtové změny
5. Hodnocení Dne obce 2017
6. POVV 2017
7. Smlouva s SBD
8. Smlouva s Vodafone
9. Protokol MV - správní řízení
10. Registrace žádosti na opravu křížů
11. Odměny členů ZO
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu P. Podsklan a Jan Král.
Ad 2. Program 35. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 34. ZZO:
- Rozpočtové změny byly schváleny.
- Den obce Kámen - viz bod č. 5
- POVV 2017 - viz bod č. 6
- Výměna osvětlení v MŠ je téměř hotova, bude dodáno světlo do šatny.
- Elektromobilita - sloupek na napájení elektromobilů a elektrokol funguje, ale zatím je
minimální využití, dosavadní spotřeba činí 158 kWh, což je cca 800 Kč.
Usnesení: ZO z důvodu malé spotřeby odložilo uzavření smlouvy o nabíjení na konec roku
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

Znečištění odpadními vodami v obci není značné, tudíž problematika budování ČOV se
z důvodu vysokých investičních a budoucích provozních nákladů odkládá na neurčito.
- Pronájem části pozemku č. 910/4 v k.ú. Kámen u Pacova byl schválen, smlouva
s nájemníkem je uzavřena v ceně 1200 Kč za rok na dobu 5 let - na první rok je nájemné
uhrazeno. Nový nájemník rovněž obci zaplatil 1500 Kč za škrabanku, obrubníky a práci
J. Škrlety a P. Podsklana. Na pozemku je postavena plechová garáž.
- Prodej jiné části pozemku č. 910/4 byl schválen. Na žadateli jsou další kroky, tj. nechat
pozemek zaměřit a podat žádost o zápis do KN včetně poplatku 1000 Kč.
- Výsadba keřů a další zeleně bude uskutečněna v dalším vegetačním období. V Nízké Lhotě
o zeleň a obecní prostranství velmi dobře pečuje několik dobrovolníků. ZO vzalo na vědomí
plán výsadby, který si nechali dobrovolníci navrhnout s tím, že množství navržených druhů
rostlin je nadbytečné. Výsadba v Nízké Lhotě bude tedy realizována střídměji, bude založen
trávník a keříky a plazivými rostlinami se osadí především mez, ze stromů bude vysazena
lípa. Pozemek v okolí kaple Panny Marie Bolestné v Kámeně se zatravní a vysadí se 4 duby.
- Pracovní neschopnost obecního zaměstnance J. Škrlety byla již ukončena. Zastupitel Pavel
Podsklan jej v době pracovní neschopnosti zastal velmi dobře, udělal mnoho užitečné práce.
Práce je ve vegetační sezóně však stále více, pletí růží a dalších záhonů obstarávala paní Eva
Šustrová, která práci ze zdravotních důvodů ukončila. O záhony se nyní stará paní
Milena Hladíková.
- Terénní měření pozemků v intravilánu obce v rámci KoPÚ stále probíhá.
- Stavba přístřešku pro stavební materiál na ohlášení na pozemku č. 218/20 v k.ú. Kámen
u Pacova byla schválena.
- Zvýšení školného v MŠ Kámen bylo uskutečněno.
- Posilový zdroj vody v Nízké Lhotě - v dohledné době bude vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele a poté uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 % ze SFŽP.
ZO kontrolu závěrů z 34. ZZO vzalo na vědomí.
-

Ad 4. Předsedkyně kontrolního výboru Zlata Vobinušková předložila rozpočtové změny č. 999004
k 25. srpnu 2017, které zpracovala účetní obce Irena Cihlářová. Účetní doklad je v příloze usnesení.
Usnesení: ZO schválilo rozpočtové změny obce Kámen č. 999004 k 25. srpnu 2017.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 5. Místostarosta obce J. Dvořák konstatoval, že tradiční akce Den obce Kámen se navzdory
chladnějšímu počasí opět vydařila, účast byla pěkná, přišlo cca 260 občanů a hostů. Starosta
i místostarosta obce pochválili všechny občany a spolky, které se na úspěšné organizaci podíleli.
ZO velice děkuje všem sponzorům za sponzorské dary. Akce byla hodnocena všemi zastupiteli
velmi dobře. Ohlasy od občanů byly rovněž kladné, panovala dobrá nálada, program se líbil,
obzvlášť ohňostroj. Finanční zhodnocení bude známo do konce září.
ZO vzalo na vědomí zprávu místostarosty o průběhu Dne obce Kámen.
Ad 6. Zastupitel Pavel Podsklan podal zprávu o rekonstrukci tenisového kurtu v rámci POVV 2017.
Práce byly zahájeny koncem srpna a probíhají v desetidenních turnusech. Zatím jsou hotovy
obrubníky a pokládá se podkladový materiál. Dílo provádí firma SIBERA SYSTEM, s.r.o.
ZO vzalo na vědomí informaci k rekonstrukci tenisového kurtu.
Ad 7. Starosta obce zastupitele seznámil se žádostí předsedy představenstva Stavebního bytového
družstva Pelhřimov pana Ing. Jiřího Matiáška o koupi pozemku p. č. st. 137/1 o výměře 204 m2
v k.ú. Kámen u Pacova. Jedná se o pozemek pod bytovkou čp. 92.
Usnesení: ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením k této žádosti a ukládá starostovi vyvěsit
záměr na úřední desce.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 8. Starosta obce podal informaci o dodatku ke smlouvě s Vodafone Czech Republic, a. s.
Usnesení: ZO schválilo prodloužení smlouvy s Vodafone Czech Republic, a. s. na dobu 2 let.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

Ad 9. Starosta obce informoval o oznámení o zahájení správního řízení ve věci podezření ze
spáchání správního deliktu, které se týká kontroly výkonu samostatné působnosti obce Kámen,
učiněné pracovníky Ministerstva vnitra dne 20. 4. 2016. ZO vzalo výsledky kontroly na vědomí
15. 5. 2016. Až dne 18. 5. 2016 byl zřejmě doručen protokol o kontrole, v němž bylo doporučeno
řešení 5 zjištěných nedostatků. Tento protokol však nebyl nalezen. Starosta proto požádal Mgr.
Štěpána z odboru kontroly MV o opětné zaslání protokolu (splněno promptně 22. 8. 2017)
a o prodloužení termínu k odstranění nedostatků do 30. 9. 2017. Mezitím už ZO tyto nedostatky
napravilo:
1. Nakládání s nemovitým majetkem - pozemek 843/3 byl dodatečně přesně definován
přidaným náčrtem části pozemku k prodeji.
2. Evidence vydaných předpisů obce Kámen (obecně závazných vyhlášek) byla již zavedena.
3. Obecně závazná vyhláška byla na MV - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly v Jihlavě
byla poslána.
4. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou na webových stránkách již doplněny
a aktualizovány.
5. Výroční zpráva za rok 2016 byla vypracována a zveřejněna na úřední desce a na webových
stránkách obce.
Usnesení: ZO schválilo řešení nápravy vzniklých nedostatků a uložilo starostovi obce o tom
informovat Mgr. Štěpána z odboru kontroly MV.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 10. Starosta obce informoval o průběhu dotace MZe v rámci programu Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na opravu tří křížků v k. ú. Nízká Lhota. Žádost
byla zaregistrována a nyní je třeba vypsat zjednodušené výběrové řízení.
Usnesení: ZO schválilo vypsat zjednodušené výběrové řízení.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 11. Starosta obce konstatoval, že odměny členů ZO nejsou možné.
ZO vzalo na vědomí informaci.
Ad 12. Různé
a) Volby 2017
Volby do Poslanecké sněmovny ČR se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin. Bylo určeno 5 členů volební
komise, která má první schůzku naplánovanou na 29. 9. 2017. Zapisovatelkou volební
komise bude Ing. Hana Škrletová ml.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty o chystaných volbách do Poslanecké sněmovny ČR.
b) Změna využití domu čp. 10
Usnesení: ZO nemá výhrady ke změně způsobu využití domu čp. 10.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
c) Souhlas se žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žadatelem je Kraj Vysočina.
Usnesení: ZO souhlasí s dělením nebo se scelováním pozemků dle přiloženého
geometrického plánu, kterým byly zaměřeny skutečné hranice hradu Kámen pro následné
majetkoprávní vypořádání mezi obcí Kámen a Krajem Vysočina.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
d) Obchvat obce
Projektová dokumentace byla po připomínkovém řízení schválena, na podzim se budou
kácet dřeviny a na jaře se začne se stavebními pracemi.
ZO informaci vzalo na vědomí.

e) Informace o kapli
Komunikace mezi Římskokatolickou církví a Krajem Vysočina je na mrtvém bodě.
Biskupství ČB na výzvy Kraje nereaguje.
ZO informaci vzalo na vědomí.
Ad 13. Po projednání všech bodů 35. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 14. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 35. ZZO ukončil ve 21:50 h.
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé: Pavel Podsklan, Jan Král
Starosta obce: Mgr. František Hofman

Vyvěšeno dne: 8. 9. 2017
Sejmuto dne: 5. 10. 2017

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

