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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 4. února 2011 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3 000,- Kč 

3) Schválení rozpočtu na rok 2011 

4) Schválení Rozvojového plánu obce Kamenná na období 2011 - 2015 

5) Dotační tituly 

6) Výběrové řízení na dokončení přeložky kanalizace na koupališti 

7) Informace ze schůzky Sdružení pro plynofikaci Budišovsko 

8) Různé 

9) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
10

 zasedání zastupitelstva obce. Prohlásil, že zasedání bylo řádně 

svoláno a vyhlášeno a na zasedání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Starosta 

přednesl program zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce schválilo navržený 

program zasedání 5 hlasy, proti 0,  zdržel se 0.  

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mgr. Alenu 

Chmelařovou, ověřením zápisu určil Mgr. Marii Mikynovou a Josefa Rouše. Starosta 

konstatoval, že zápis z předcházejícího zasedání byl ověřen a vystaven k nahlédnutí na úřední 

desce. Proti zápisu nebyly podány žádné námitky. 

 

Ad 2) Seznámení s výdaji obce nad 3.000,- Kč 

Finanční hospodářka předložila zastupitelstvu obce přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za 

měsíc leden 2011.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Kapela Vysočinka (ples) .................................................................................... 15.000,- Kč 

Sbírky zákonů...................................................................................................... 3.220,- Kč 

Stoly 12 ks – kulturní dům. ................................................................................ 29.606,- Kč 

Přístřešky nad dveře 4x (hospoda, koupaliště) + nádrž na naftu KD ................... 15.852,- Kč 

Prohrnování místních komunikací...................................................................... 10.080,- Kč 

Nákup a montáž radiátoru do objektu č.p. 45 ......................... ………………….. 6.610,- Kč  

 

 

Ad 3) Schválení rozpočtu na rok 2011 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2011. Rozpočet je nedílnou součástí 

tohoto zápisu. 

Rozpočet byl schválen 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0. 

 

 

Ad 4) Schválení Rozvojového plánu obce Kamenná na období 2011 - 2015 

Zastupitelstvo obce schválilo Rozvojový plán obce Kamenná na období 2011 - 2015. 

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 5) Dotační tituly 

a) Starosta obce Stanislav Rouš informoval zastupitele o podání žádosti o poskytnutí dotace    

z Programu Obnovy venkova Vysočiny na opravy kapliček ve výši 180 000 Kč. Finanční 

prostředky budou použity na rekonstrukci kapličky v Klementicích a částečnou opravu 

Kapličky v Kamenné (fasáda, případně střecha). 
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b) Starosta obce Stanislav Rouš informoval zastupitelstvo o výsledcích jednání                 

s Ing. Stanislavem Jašou o možnosti čerpání finančních prostředků z programu  

„Obnovy a rozvoje místní infrastruktury venkova“. Prostředky by byly použity na kompletní 

řešení oprav místních komunikací a příslušenství (osvětlení, rozhlas, přilehlé parkové plochy, 

parkový mobiliář apod.) 

Zastupitelstvo rozhodlo o zahájení přípravy podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí 

dotace.  

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

c) Zastupitel Aleš Adam seznámil zastupitele s aktivními dotačními tituly vyhlašovanými 

Krajem Vysočina.  

Zastupitelstvo obce rozhodlo podat žádost o poskytnutí dotace z programu „Sportoviště 2011“ 

na opravu hřiště v areálu víceúčelové vodní nádrže.  

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo podat žádost o poskytnutí dotace z programu „Péče o krajinu 

Vysočiny“ na údržbu zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél 

silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina. 

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 6) Výběrové řízení na dokončení přeložky kanalizace na koupališti 

Zastupitelstvo obce vyhodnotilo cenové nabídky na dokončení přeložky dešťové kanalizace 

v prostoru víceúčelové vodní nádrže. Byly osloveny firmy Stavit, s.r.o. a AGSTAV 

Třebíč a.s. 

Předložené cenové nabídky na požadované práce:  

Společnost AGSTAV Třebíč a.s.  392.565,- Kč včetně DPH,  

Společnost Stavit, s.r.o. Brno  272.321,- Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení zakázky firmě Stavit, s.r.o. 
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu k dojednání smluvních podmínek.  

Výsledky hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 

 

 

Ad 7) Informace ze schůzky Sdružení pro plynofikaci Budišovsko 

Pan Josef Rouš přednesl informace ze schůzky Sdružení pro plynofikaci Budišovsko, která se 

konala 12. ledna 2011. Na schůzce se jednalo o možnosti odprodeje plynového vedení. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

Ad 8) Různé 

Obec zadala zpracování projektové dokumentace na opravu sociálního zařízení v kulturním 

domu a obecním úřadu. 

 

V nejbližších měsících provede firma Chytka opravu zastřešení pódia na koupališti. Oprava 

střechy dílen za kulturním domem bude provedena až po opravě krovů. Vazba střechy bude 

zajištěna ze dřeva vytěženého z obecních lesů. 

 

Mgr. Alena Chmelařová seznámila zastupitele, že byl odklizen břeh rybníka v Klementicích. 

Zastupitelstvo děkuje paní Marii Mayerové a panu Františku Markovi za provedenou práci.  
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Ad 9) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21
30

 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Alena Chmelařová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Mgr. Alena Chmelařová, 

Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, Stanislav Rouš 

Omluveni:  Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran  

Přítomní občané Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  

  Alena Balíková  

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky 

Sňato: 


