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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 3. února 2012 

 

1) Zahájení 

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

3) Rozpočtová opatření 

4) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

5) Rozpočtový výhled na období 2012 - 2016 

6) Dotační tituly - informace 

7) Sokolík Silůvky - žádost 

8) Sběrný dvůr - informace pro občany 

9) Návrh zápisu do kroniky obce Kamenná za rok 2011 

10) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
00

 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. Marii Mikynovou, 

ověřením zápisu určil Mgr. Alenu Chmelařovou a Vítězslavu Čechovou. 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 2012.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

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

Dar Oblastní charitě v Třebíči......................................................................................3.000,- Kč 

Refundace autobus. dopravy-listopad..........................................................................8.331,- Kč 

Náklady na psy v útulku...............................................................................................3.014,- Kč 

Montáž plynového vytápění v nové knihovně...........................................................29.051,- Kč 

Honorář kapely Vysočinka – obecní ples..................................................................14.800,- Kč 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření 

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

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

Ad4) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona                 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Místostarostka obce Marie Mikynová seznámila zastupitelstvo s obsahem „Výroční zprávy o 

činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011“ 

Zastupitelstvo obce vzalo obsah Výroční zprávy na vědomí.  

Výroční závěrečná zpráva bude vyvěšena na úřední desce. 

 

Ad 5) Rozpočtový výhled na období 2012 - 2016 

Zastupitelstvo obce sestavilo „Rozpočtový výhled obce na období let 2012 - 2016“. Návrh 

rozpočtového výhledu bude vyvěšen na úřední desce.  
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Ad 6) Dotační tituly - informace 

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

z Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2012 na opravu střechy a komínů na budově 

č.p. 45“ 

  

b) Starosta obce Stanislav Rouš informoval zastupitelstvo o stavu žádosti o dotaci ze Státního 

intervenčního fondu, programu „Obnovy a rozvoje místní infrastruktury venkova“.  

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí. 

 

 

Ad 7) Sokolík Silůvky - žádost 

Skautský oddíl Sokolík Silůvky požádal obec Kamenná o povolení letního táboření na 

pozemku obce p.č. 418/3 v k.ú. Kamenná nad Oslavou. 

Zastupitelstvo obce Kamenná souhlasí s tábořením na pozemku p.č. 418/3 za podmínky, že si  

žadatel zajistí souhlas uživatele pozemku (ZD Budišov) a oznámí termín táboření uživateli 

honitby (MS Kamenná). 

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

 

 

Ad 8) Sběrný dvůr - informace pro občany 

Obec Kamenná zaplatí za každou návštěvu Sběrného dvora v Budišově, tzn. každé uložení 

odpadů bez ohledu na množství, paušální částku 140,- Kč.  

Zastupitelstvo obce proto prosí občany, aby sběrný dvůr navštěvovali vždy s větším objemem 

odpadů. 

 

 

Ad 9) Návrh zápisu do kroniky obce Kamenná za rok 2011 

Kronikář Ladislav Eichler seznámil zastupitelstvo obce s návrhem zápisu do kroniky obce 

Kamenná za rok 2011.  

Zastupitelstvo souhlasí s předneseným návrhem zápisu do kroniky. Zápis provede kronikář 

Ladislav Eichler. 

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

 

 

Ad 10) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21
20

 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Marie Mikynová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Alena Chmelařová, Vítězslava Čechová 

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

Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, Stanislav Rouš 

Omluveni:  Ing. Pavel Duran, Josef Rouš  

Přítomní občané - 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


