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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 29. července 2011 

 

1) Zahájení 

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

3) Přijetí daru 

4) Změna rozpočtu obce 

5) Různé 

6) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
30

 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 Stanislava 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 červenec 2011.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Refundace autobusové dopravy – květen ................................................................ 4.493,- Kč 

Instalace počítačového programu na evidenci majetku ........................................... 4.914,- Kč 

Kanalizace na koupališti ...................................................................................... 272.321,- Kč 

Svoz komunálního odpadu .................................................................................... 13.266,- Kč 

Příspěvek na žáka ZŠ v Třebíči ............................................................................... 4.734,- Kč 

 

 

Ad 3) Přijetí daru 

Na základě žádosti obce Kamenná převede kraj Vysočina část pozemku v k.ú. Klementice p.č. 

1027 do majetku obce. Z tohoto důvodu došlo ke geometrickému rozdělení pozemku na části. 

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – pozemků p.č. 1027/5, 1027/ 6, 1027/7 vše v k.ú. 

Klementice. 

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

 

 

Ad 4) Změna rozpočtu obce 

Obecní zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2011. 

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

 

 

Ad 5) Různé 

Poplatek za sběr a odvoz komunálního odpadu  

Zastupitelstvo obce upozorňuje občany, že do 31. srpna 2011 je nutno uhradit roční  poplatek 

za sběr a odvoz komunálního odpadu. Platit lze hotově na obecním úřadě u finanční 

hospodářky paní Jaroslavy Navrátilové nebo bankovním převodem na účet:  
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Komerční banka  č.ú. 14528711/0100 

Variabilní symbol  Kamenná – číslo popisné domu 

   Klementice – číslo popisné domu + 100 

   chaty – číslo chaty + 200 

 

 

Sousedské posezení 

Zastupitelstvo rozhodlo, že se bude obec jako každoročně podílet na uspořádání sousedského 

posezení dne 5. srpna 2011. Obec uhradí náklady za vystoupení hudební skupiny a bezplatně 

pronajme prostory. 

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

 
 

 

Ad 6) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
35

 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Alena Chmelařová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová, Stanislav Rouš 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Vítězslava Čechová, Mgr. Alena 

Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, Stanislav Rouš 

Omluveni: Ing. Pavel Duran, Josef Rouš 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  

   

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 
 


