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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 2. srpna 2012 

 

1) Zahájení 

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

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

4) Informace o stavu prací na projektu „Zlepšení vzhledu obce Kamenná“  

5) Závěr 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 20:00 hod. 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 Josefa Rouše. 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 červenec 2012.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

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

Refundace autobusu- červen...............................................................................8.089,- 

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

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

Nátěrové hmoty-kaplička Klementice.................................................................3.343,- 

Příspěvek na žáka-ZŠ v Třebíči...........................................................................4.968,- 

Nákup hadic – hasiči............................................................................................3.840,- 

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

Mrazící box – budova č.p. 45 ..............................................................................5.240,- 

Lednička – kulturní dům......................................................................................5.800,- 

Beton na taras do žleba........................................................................................3.289,- 

Fotoknihy Kamenné a Klementic........................................................................8.609,- 

 

 

Ad  3) Rozpočtová opatření – úprava příjmové položky v hodnotě nad 100 000,- Kč 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení příjmové položky: Neinvestiční přijaté 

transfery od krajů v hodnotě 107. 000,- Kč (dotace na opravu střechy č.p. 45) 

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

 

 

Ad 4) Informace o stavu prací na projektu „Zlepšení vzhledu obce Kamenná“ 

Starosta obce informoval zastupitele o průběhu prací na akci: „Zlepšení vzhledu obce 

Kamenná“.  

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 
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Ad 5) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21:00 hod. zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

Zapsala a za správnost:   Mgr. Marie Mikynová  

Ověřovatelé zápisu:  Aleš Adam, Josef Rouš 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam,  Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, 

                                                            Stanislav Rouš 

Omluveni:  Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran,  

  Mgr. Alena Chmelařová 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 
 


