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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 8. října 2011 

 

1) Zahájení 

2) Projednání vlastnického vztahu k nemovitosti  č.p. 20 na pozemku p.č. st. 30 dle KN 

v k.ú. Zahrádka na Moravě  

3) Prodej pozemku 

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

5) Výsledky kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Třebíč 

6) Výsledky kontroly Kontrolního výboru 

7) Výsledky kontroly Finančního výboru 

8) Poplatek za sběr a odvoz komunálního odpadu  

9) Dar Mysliveckého sdružení Kamenná 

10) Čištění komínů 

11) Různé  

12) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 18:20 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) Projednání vlastnického vztahu k nemovitosti  č.p. 20 na pozemku p.č. st. 30 dle 

KN v k.ú. Zahrádka na Moravě 

Zastupitelstvo obce na základě žádosti Pozemkového fondu ČR projednalo vlastnický vztah 

Obce Kamenná k nemovitosti č.p. 20 na pozemku p.č. st. 30 KN v k.ú. Zahrádka na Moravě. 

Zastupitelstvo obce shledalo, že uvedená nemovitost je ve vlastnictví České republiky. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením souhlasného prohlášení s Pozemkovým fondem ČR 

o vlastnictví pozemku ve smyslu § 40 vyhlášky č. 26/2007 Sb., katastrální vyhlášky, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce uzavřít prohlášení s Pozemkovým fondem ČR, ve 

kterém Obec Kamenná prohlašuje, že nemovitost -  budova č.p. 20 na pozemku p.č. st. 30 KN 

v k.ú. Zahrádka na Moravě je ve vlastnictví České republiky a toto vlastnické právo je 

nesporné a nepochybné.  

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 3) Prodej pozemku 

Obec Kamenná je spoluvlastníkem lesního pozemku p.č. 634 v k.ú. Budišov, o celkové 

výměře 66 056 m
2
.  

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/20 na 

pozemku p.č. 634 v k.ú. Budišov Městysu Budišov za cenu 26.000,- Kč.  

 

Ad 4) Seznámení s výdaji obce nad 3.000,- Kč 

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

období srpen - září 2011.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 
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Oprava a montáž obrubníků v obci      4.492,- 

Sanační omítka k opravě kapličky      12.160,- 

Svoz odpadu         8.845,- 

Refundace autobus. dopravy-červen      4.242,- 

Náklady na psy v útulku       3.069,- 

Výměna střešní krytiny na kapličce       41.250,- 

Skříňky, poličky, zásuvky – hospoda     10.128,- 

Zámečnické práce na opravě kapličky     10.826,- 

Dveře ke kapličce – doplatek       10.000,- 

Zednické práce na opravě kapličky      15.800,- 

Záloha na elektřinu /čtvrtletní/ a doplatek     11.411,- 

Refundace autobus. dopravy – červenec     8.215,- 

Svoz odpadu         8.845,- 

Zpracování dokumentace požární ochrany     11.520,- 

Svoz nebezpečného odpadu       9.369,- 

Náklady na psy v útulku       3.069,- 

Malba interiéru – tělocvična       4.968,- 

Roční poplatky za vedení účetnictví-Gordic     10.284,- 

 

Ad 5) Výsledky kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Třebíč 

Hospodářka obce předložila zastupitelstvu Protokol OSSZ Třebíč o kontrole pojistného a 

plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění ze dne 14. září 2011. Nebyly zjištěny 

nedostatky.  

Zastupitelstvo vzalo výsledky kontroly na vědomí.  

 

Ad 6) Výsledky kontroly Kontrolního výboru 

Předsedkyně Kontrolního výboru Vítězslava Čechová seznámila zastupitelstvo s výsledky 

kontroly, která proběhla 15. srpna 2011. Kontrolní výbor provedl inventuru majetku obce a 

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva za období leden - červenec 2011. Nebyly zjištěny 

žádné závady ani nedostatky. 

Zastupitelstvo vzalo výsledky kontroly na vědomí.  

 

Ad 7) Výsledky kontroly Finančního výboru 

Předseda Finančního výboru Ing. Pavel Duran informoval zastupitelstvo o výsledcích 

kontroly účetních dokladů obce za období leden - červenec 2011, která proběhla 15. srpna  

2011. Nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky. 

Zastupitelstvo vzalo výsledky kontroly na vědomí.  

 

Ad 8) Poplatek za sběr a odvoz komunálního odpadu  

Hospodářka obce předložila zastupitelstvu obce přehled občanů a majitelů rekreačních 

objektů, kteří dosud nezaplatili roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

Zastupitelstvo obce uložilo hospodářce obeslat dotčené občany upomínkou.   

Zastupitelstvo obce vyzývá občany, kteří doposud neuhradili roční poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, aby tak neprodleně učinili. Poplatek za sběr a odvoz komunálního odpadu lze zaplatit 

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 

   chata – číslo chaty + 200 

 

Ad 9) Dar Mysliveckého sdružení Kamenná 

MS Kamenná darovalo obci Kamenná 1 ks srnčí zvěře, jako poděkování za užívání obecních 

prostor.  

Zastupitelstvo obce děkuje MS Kamenná. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zvěřina bude zpracována na guláš, na jehož ochutnávku zve 

všechny občany dne 16. 11. 2011 od 18 hod. do místního pohostinství (hospůdky). 

 

Ad 10) Čištění komínů  

Zastupitelstvo obce oznamuje občanům, že Kominictví Růžička, Jelínkova 353/8, Třebíč, provede 

dne 14.11. 2011 čištění komínů v obci.  

 

Ad 11) Různé 

Zastupitelstvo obce nabízí občanům do náhradní péče 2 nalezené toulavé psy, kteří byli 

odchyceni v katastru obce Kamenná dne 16. 6. 2011. V současné době jsou psi umístěni  

v Útulku pro opuštěná zvířata v Třebíči. Psi jsou odčerveni a očkováni.  

Obec je v současné době dle příslušných ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, v platném znění, povinna přispívat na umístěné psy částkou 99,- Kč/den, 

tzn. poplatek za oba psy činí cca 3.000,- Kč/měsíc.  

Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo nabídnout pejsky do náhradní péče občanům a 

poskytnout budoucímu majiteli psa po dobu ½ roku krmivo zdarma.  

Majitelé psů z útulku jsou dle obecně závazné vyhlášky Obce Kamenná č. 3/2011, o místním 

poplatku ze psů, osvobozeni od poplatku.   

Bližší informace - starosta obce. Foto nabízených pejsků bude vyvěšeno na vývěsce.  

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 11) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:00 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Marie Mikynová  

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

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: 
 


