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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 9. března 2012 

 

1) Zahájení 

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

3) Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů (JPO V) 

4)  Žádost SDH Kamenná o spolupráci obce 

5) Nový územní plán 

6) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
05

 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 4 hlasy, proti 0,  zdržel se 0.  

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

ověřením zápisu určil Aleše Adama 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 únor 2012.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu.................................................................................................................9.166,- Kč 

Sbírky zákonů..............................................................................................................5.657,- Kč 

Refundace autobusu - prosinec....................................................................................8.404,- Kč 

Náklady na psa v útulku...............................................................................................1.535,- Kč 

Program evidence majetku-vazba na účetnictví...........................................................4.110,- Kč 

Dopravní zrcadlo..........................................................................................................7.718,- Kč 

Náklady na žáka ZŠ v Třebíči......................................................................................3.312,- Kč 

Náplně do tiskárny.......................................................................................................4.651,- Kč 

Elektroinstalace v knihovně.........................................................................................8.516,- Kč 

Refundace autobusové dopravy – leden.......................................................................8.669,- Kč 

Náklady na sběrný dvůr v Budišově..........................................................................14.712,- Kč 

Nábytek do knihovny.................................................................................................17.834,- Kč 

 

 

Ad 3) Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů (JPO V) 

Zastupitelstvo obce, v souladu s § 29, odst.1 písm. a) zákona č.133/1985 Sb., o požární 

ochraně, který ukládá obcím zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů, oznamuje záměr 

zřízení jednotky SDH obce.  

Výsledky hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce vyzývá občany, kteří mají zájem vstoupit do jednotky, aby se přihlásili u 

Ing. Tomáše Nováčka.  
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Ad 4) Žádost SDH Kamenná o spolupráci obce 

Velitel Sboru dobrovolných hasičů Kamenná Ing. Tomáš Nováček poděkoval jménem SDH 

Kamenná zastupitelstvu obce za velmi dobrou spolupráci v uplynulém roce 2011.  

Ing. Tomáš Nováček přednesl zastupitelstvu obce žádost o spolupráci týkající se úprav 

hasičské zbrojnice (rozšíření vnitřního vodovodu do zasedací místnosti zbrojnice, osazení 

stříšky nad vstupní dveře a provedení zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí), dále 

materiálového vybavení (prodej 1 kusu hasičského přívěsu a úprava zásahové motorové 

stříkačky). Posledním bodem byla žádost o provedení zpevněné plochy náběhu před 

základnou sportoviště.  

Zastupitelstvo vzalo návrhy na vědomí a bude se s nimi v rámci možností postupně zabývat.  

 

 

Ad 5) Nový územní plán obce 

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, § 188 

odst. 1, který upravuje platnost územně plánovací dokumentace, dokumentace schválená před 

rokem 2007 pozbývá platnosti ke dni 31. 12. 2015. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo o 

pořízení  nového územního plánu a podání žádosti o pořízení na Odbor rozvoje a územního 

plánu Mě.Ú. Třebíč. 

Výsledky hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Ad 6) 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:  Aleš Adam, Vítězslava Čechová 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Vítězslava Čechová, Mgr. Marie Mikynová, 

Stanislav Rouš 

Omluveni:  Ing. Pavel Duran, Mgr. Alena Chmelařová, Josef Rouš  

Přítomní občané Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  

  Ing. Tomáš Nováček 
 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


