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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 1. července 2011 

 

1) Zahájení 

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

3) Informace o umístění toulavých psů do útulku v Třebíči 

4) Informace ze schůzky o financování oprav korouhve na farním kostele v Budišově 

5) Dotace na úpravu hřiště 

6) Kácení stromů - žádost 

7) Informace o provedených zemních pracích v obci 

8) Poděkování občanům  

9) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 20:10 hod. 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 7 hlasy, proti 0,  zdržel se 0.  

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mgr. Marii Mikynovou, 

ověřením zápisu určil Mgr. Alenu Chmelařovou a Ing. Pavla Durana. 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 červen 2011.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Příspěvek ZŠ Budišov na žáky z obce .................................................................. 78.149,- Kč 

Refundace autobusové dopravy - duben ................................................................. 5.179,- Kč 

Příspěvek na sběrný dvůr v Budišově ................................................................... 11.517,- Kč 

Materiál na opravu kapličky v Klementicích ......................................................... .6.265,- Kč 

Svoz tříděného odpadu ............................................................................................ 4.367,- Kč 

Svoz komunálního odpadu ...................................................................................... 8.845,- Kč 

Záloha na elektřinu (čtvrtletní) .............................................................................. 16.320,- Kč 

Zemní práce strojem  - kaplička Klementice .......................................................... 8.910,- Kč 

Zemní práce strojem  - komunikace Kamenná ...................................................... 17.160,- Kč 

Zemní práce strojem  - kontejnerová stanoviště .................................................... 19.800,- Kč 

Oprava a STK hasičské AVIE ............................................................................... 20.325,- Kč 

Zahradní stůl a lavice - hospoda ............................................................................. .4.000,- Kč 

 

 

Ad 3) Informace o umístění toulavých psů do útulku v Třebíči 

Starosta obce informoval zastupitele, že v katastru obce Kamenná byli odchyceni 2 toulaví 

psi, kteří ohrožovali občany. Následně byli psi umístěni do útulku v Třebíči.  

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 
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Ad 4) Informace ze schůzky o financování oprav korouhve na farním kostele v Budišově 

Starosta obce informoval zastupitele o výsledcích schůzky starostů obcí v budišovské farnosti 

svolané z důvodu financování oprav korouhve na farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a 

sv. Gotharda v Budišově. Obec byla požádána o poskytnutí příspěvku.  

Zastupitelstvo rozhodlo o příspěvku na rekonstrukci korouhve ve výši 20.000,- Kč.  

Zastupitelstvo požádá o předložení rozpisu prací, jak bylo s prostředky naloženo.  

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 

 

Ad 5) Poskytnutí dotace na „Úpravu hřiště - Kamenná“ 
Starosta obce informoval zastupitelstvo o schválení žádosti obce o poskytnutí dotace z Fondu 

Vysočiny, z Programu „Sportoviště 2011“, na opravu hřiště v areálu víceúčelové vodní 

nádrže.  

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 6) Kácení stromů - žádost 

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že byly na Obec Kamenná podány 2 žádosti 

o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o kácení 3 topolů na pozemku 

p.č. 934/2 v  k.ú Kamenná nad Oslavou a 1 smrku na pozemku p.č. 1230/8 v  k.ú Kamenná 

nad Oslavou.  

Vzhledem ke zdravotnímu stavu stromů bylo žádosti vyhověno. Obecní úřad Kamenná, jako 

věcně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, vydal rozhodnutí o kácení 

dřevin a uložení náhradní výsadby.   

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

Ad 7) Informace o provedených zemních pracích v obci 

Pan Aleš Adam informoval zastupitelstvo o provedených zemních pracích v obci v květnu a 

červnu 2011. Současně předložil  „Výkaz práce strojem JCB v obci“. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

Ad 8) Poděkování občanům  

Zastupitelstvo obce děkuje občanům, zvláště mládeži a dětem, kteří se zúčastnili brigád na 

čištění koupaliště, úpravy terénu a setí trávy v areálu víceúčelové nádrže a sázení stromků 

v obecním lese. Zvláště děkuje malým hasičům, kteří se aktivně zapojili při všech brigádách.  

 

Ad 9) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21
10

 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Marie Mikynová  

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Pavel Duran, Mgr. Alena Chmelařová 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran, 

Mgr. Alena Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, 

Josef Rouš, Stanislav Rouš 

Přítomní občané Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


