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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 8. června 2012 

 

1) Zahájení 

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

3) Nabídka firmy ESKO-T Třebíč na svoz odpadů 

4) Informace o poskytnutí dotace ze SZIF 

5) Žádost o úvěr 

6) Informace o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny 

7) Informace o přiznání dotace z POVV 

8) Výběrové řízení na opravu střechy a komínů na budově č. p. 45 

9) Oznámení záměru obce odkoupit část pozemku  

10) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
10

 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. 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 květen 2012.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

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

Refundace autobusové dopravy – duben ................................................................. 8.154,- Kč 

Náklady na psa v útulku .......................................................................................... 1.500,- Kč 

Záloha na plyn ......................................................................................................... 3.180,- Kč 

Prezentace obce firmou Mediatel ............................................................................ 3.840,- Kč 

Rozbor vody ............................................................................................................ 8.580,- Kč 

Pojistné – Kooperativa .......................................................................................... 12.467,- Kč 

 

 

Ad 3) Nabídka firmy ESKO-T Třebíč na svoz odpadů 

Starosta obce informoval zastupitele o návštěvě Pavla Gregora, jednatele firmy ESKO-T 

Třebíč, která jeho prostřednictvím oslovila naši obec s nabídkou na svoz a odstranění 

komunálního odpadu. Zastupitelstvo pověřilo starostu a místostarostku projednáním 

podrobnějších podmínek. 

 

 

Ad 4) Informace o poskytnutí dotace ze SZIF 

Starosta obce informoval zastupitele, že byla podepsána Dohoda mezi obcí Kamenná a SZIF 

o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze Státního zemědělského intervenčního 

fondu. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 
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Ad 5) Žádost o úvěr  
V souvislosti s poskytnutím dotace (viz bod 4) zastupitelstvo rozhodlo požádat Komerční 

banku o překlenovací úvěr a úvěr. 

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

 

 

Ad 6) Informace o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny 

Starosta obce Stanislav Rouš informoval zastupitele o podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory 

z Fondu Vysočiny na projekt „Údržba víceúčelové vodní nádrže“. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

 

Ad 7) Informace o přiznání dotace z POVV 
Starosta obce informoval zastupitele, že byla přiznána dotace z Programu obnovy venkova 

Vysočiny na opravu střechy a opravu komínů na budově č. p. 45. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

 

Ad 8) Výběrové řízení na opravu střechy a komínů na budově č. p. 45 

Zastupitelstvo obce vybralo na základě předložených cenových nabídek prováděcí firmu na 

opravu střechy a opravu komínů na budově č. p. 45. Zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení 

zakázky firmě Stavit, s.r.o. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu k dojednání smluvních 

podmínek.  

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

  

 

Ad 9) Oznámení záměru obce odkoupit část pozemku 

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr obce odkoupit část pozemku p.č. 66 v k. ú. Kamenná nad 

Oslavou v lokalitě Žleb za účelem rozšíření komunikace. 

 

  

Ad 10) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
40

 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Alena Chmelařová  

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

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran, 

Mgr. Alena Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, 

Josef Rouš, Stanislav Rouš  

Omluveni:   

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka  

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


