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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 6. ledna 2012 

 

1) Zahájení 

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

3) Schválení rozpočtu na rok 2012 

4) Výsledky kontroly Kontrolního výboru 

5) Výsledky kontroly Finančního výboru 

6) Rozpočtová opatření – úprava příjmové položky v hodnotě nad 100 000,- Kč 

7) Rozpočtová opatření v hodnotě do 100 000,- Kč 

8) Informace o průběhu dotací 

9) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 20
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 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 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mgr. Alenu 

Chmelařovou, ověřením zápisu určil Mgr. Marii Mikynovou 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 prosinec 2011.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

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

Příspěvek na základní školu Budišov ............................................................... 26.627,38 Kč 

Refundace autobusové dopravy – říjen ................................................................ 7.811,- Kč 

Náklady na psy v útulku ...................................................................................... 2.970,- Kč 

Záloha na elektřinu – čtvrtletní .......................................................................... 16.230,- Kč 

Lípy k výsadbě za kulturním domem ................................................................... 3.978,- Kč 

Regály na obecní úřad, kulturní dům ................................................................... 5.832,- Kč 

Oprava elektroinstalace v kulturním domě ........................................................... 3.829,- Kč 

Náklady na sběrný dvůr v Budišově ................................................................... 18.942,- Kč 

Lak na podlahu v kulturním domě ....................................................................... 4.435,- Kč 

Ohňostroj ............................................................................................................ 5.000,- Kč 

 

 

Ad 3) Schválení rozpočtu na rok 2012 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2012. Rozpočet je nedílnou součástí 

tohoto zápisu. 

Rozpočet byl schválen 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Ad 4) Výsledky kontroly Kontrolního výboru 

Předsedkyně Kontrolního výboru Vítězslava Čechová předala zastupitelstvu Zprávu 

o výsledcích kontroly, která proběhla 31. prosince 2011. Kontrolní výbor provedl inventuru 

majetku obce a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva. Nebyly zjištěny žádné závady ani 
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nedostatky. 

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

 

Ad 5) Výsledky kontroly Finančního výboru 

Předseda Finančního výboru Ing. Pavel Duran informoval zastupitelstvo o výsledcích 

kontroly účetních dokladů obce za rok 2011, která proběhla 31. prosince 2011. Nebyly 

zjištěny žádné závady ani nedostatky. 

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

 

Ad 6) Rozpočtová opatření – úprava příjmové položky v hodnotě nad 100 000,- Kč 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo tato rozpočtová opatření: 

- snížení příjmové položky: Prodej dřeva 

- snížení výdajové položky: Opravy a udržování v kulturním domě 

- snížení výdajové položky:  Opravy a udržování u silnic 

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

 

 

Ad 7) Rozpočtová opatření v hodnotě do 100 000,- Kč 

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními do 100 000,- Kč provedenými 

k 31. 12. 2011.  

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

 

Ad 8) Informace o průběhu dotací 

Starosta obce Stanislav Rouš informoval zastupitele o průběhu dotací. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

 

Ad 9) Závěr 

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

jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Alena Chmelařová  

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Pavel Duran, Mgr. Marie Mikynová  

Přítomní členové zastupitelstva: Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran, Mgr. Alena 

Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, 

Stanislav Rouš  

Omluveni: Aleš Adam 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka  

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


