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Přítomní 

 

Čamra Josef 

Dvořáček Milan 

Petrů Václav 

Plášil Michal 

Příplata Petr 

Radosta Jan 

Somerauer Milan 

Sváček Josef 

Truhlář František 

 

Program 

 

� Zahájení 

� Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

� Schválení programu jednání 

� Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

� Hospodaření obce – informace 

� Rozpočtová změna č.7 

� Práce plánované na rok 2018 

� Různé 

� Diskuse 

� Závěr 
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ad 1.) Zahájení 

Zasedání zahájil starosta pan Čamra přivítáním přítomných členů zastupitelstva a 

konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích. 

 

 

ad 2.) Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

Zapisovatelem jednání byl jmenován místostarosta pan František Truhlář. 

Jako ověřovatelé zápisu jednání byli navrženi pan Josef Sváček a pan Václav Petrů. 

 

Usnesení 1/18 – navržení pan Josef Sváček a pan Václav Petrů byli jednohlasně schváleni 

jako ověřovatelé zápisu jednání – schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 3.) Schválení programu jednání 

Pan starosta dále seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního zasedání. 

  

Usnesení 2/18 – zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání – schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 4.) Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

Dále pan starosta prošel jednotlivé body z předchozího zasedání a provedl kontrolu 

usnesení.  

 

Usnesení 3/18 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání 

– přijato 9 hlasy. 

 

 

ad 5 ) Hospodaření obec - informace 

Starosta seznámil zastupitelstvo s konečným hospodařením obce za rok 2017. 

� Příjmy celkem:    5 598 700,- Kč 

� Výdaje celkem:    4 296 000,- Kč 
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� Výsledek hospodaření: - 1 302 700,- Kč 

 

Usnesení 4/18 – zastupitelstvo bere výsledek hospodaření za rok 2017 na vědomí a 

souhlasí  – odsouhlaseno 9 hlasy. 

  

 

ad 6. ) Rozpočtová změna č.7 

Projednána rozpočtová změna č.7. 

  

Usnesení 5/18 – zastupitelstvo bere výsledek hospodaření za rok 2017 na vědomí a 

souhlasí  – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

ad 7. ) Práce plánované na rok 2018 

a.)  Dořešení a urychlení procesu stavebních parcel a následné zasíťování pomocí 

zkráceného řízení – odesláno na Kraj Vysočina – vyřizuje Ing. Smitka 

b.)  Dokončení opravy stodoly. 

c.)  V případě vyřešení čištění pitné vody od dusičnanů provést výkop a pokládku potrubí 

pro odvod odpadní vody do místní kanalizace nebo zbudování vyvážecí jímky. 

d.)  Prodloužení nedokončeného chodníku okolo fary. 

e.)  Výstavba nové dřevěné autobusové čekárny u objektu ZD. 

f.)  Opravy komunikací a úprava cesty na Zoubek. 

g.)  Zjišťování úniku pitné vody z řádu a jeho opravy – opravy kanalizace a běžné 

údržbové práce. 

  

Usnesení 6/18 – zastupitelstvo s prováděním těchto plánovaných prací souhlasí – 

odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

ad 8. ) Různé 

Sdružení místních samospráv zajistí od května 2018 GDPR – financování této služby 

bude ještě dojednáno a upřesněno – včetně příspěvku.  

 

Usnesení 7/18 – zastupitelstvo souhlasí, aby SMS zajišťovalo tuto službu – odsouhlaseno 

9 hlasy. 
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Informace starosty: 

� Starosta informoval zastupitelstvo o poskytování účelové neinvestiční dotace pro 

JSDHC v roce 2018, kdy do vyhlášení nového dotačního titulu nelze přijímat 

žádné žádosti. 

� Dále pan starosta informoval o některých změnách při získáváni dotací 

z programu obnovy venkova POV: 

Žádosti podat od 1. 2. 2018 do 29. 6. 2018. 

Částka stanovena na max. 127 000,- Kč. 

� Na jednání 6. 2. 2018 KSÚS kraje Vysočina oznámila, že v časovém horizontu 3 

až 5 let hodlá provést nový povrch průtahu obcí silnice II/409 včetně úpravy 

přechodů, vpustí atd. Při této příležitosti požaduje po obci doplnění možných 

chodníků a veškerých úprav, aby po realizaci této akce se již do vozovky 

nezasahovalo. Při této příležitosti byla na E-on  zaslána již několikátá žádost o 

přeložení elektrického vedení okolo hlavní komunikace II/409 ze sloupů do země, 

aby mohlo dojít k rekonstrukci chodníků po celé délce vozovky včetně vpustí a 

obrubníků. 

� Další informace se týkala Tříkrálové sbírky prováděnou Farní charitou Kamenice 

nad Lipou. V naší obci bylo v letošním roce vybráno 5 990,- Kč. 

 

Usnesení 8/18 – zastupitelstvo bere všechny informace pana starosty na vědomí. 

 

� V rámci usnesení 77/17 za sedání zastupitelstva dne 21. 12. 2017 byly opět 

rozeslány dopisy na ZD Černovice, VD Kámen a město Černovice na dodržování 

ochranného pásma a omezení hnojení pozemků, které přímo souvisí s ochranným 

pásmem. 

 

Usnesení 9/18 – zastupitelstvo s tímto krokem souhlasí a ukládá starostovi, 

místostarostovi i celému zastupitelstvu důslednou kontrolu tohoto opatření – schváleno 9 

hlasy. 
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� Centrum LADA žádá o finanční dar pro účely krytí nákladů spojených 

s provozem. 

 

Usnesení 10/18 – zastupitelstvo finanční pomoc pro Centrum LADA zamítlo, neboť 

služby tohoto centra žádný z našich občanů nevyužívá – proti 5 hlasů, pro 4 hlasy. 

 

� Projednány informace o riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství měst a 

obcí. 

 

Usnesení 11/18 – zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na 

odpadové hospodaření a souhlasí s informacemi České asociace odpadového hospodářství – 

schváleno 9 hlasy. 

 

� Dále byla projednána příprava oslavy MDŽ spojená se setkáním důchodců, která 

se koná 10. 3. 2018 v sále „ U Huberta“. 

- Zajištění a roznesení pozvánek. 

- Zajištění občerstvení a obsluhy. 


