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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 5. října 2012 

 

 

1) Zahájení 

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

3) Výsledky kontroly Kontrolního výboru  

4) Výsledky kontroly Finančního výboru  

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

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

7) Návrhy obecně závazných vyhlášek obce Kamenná  

8) Rekonstrukce hlav na koupaliště 

9) Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Kamenná (TR), 

IČ: 00377589 za rok 2012   

10) Různé 

11) 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 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 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 září 2012.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

 

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

Refundace autobusu – srpen  ................................................................................... 8.502,- Kč 

Náklady na psa v útulku .......................................................................................... 1.550,- Kč 

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

Svoz tříděného odpadu  ........................................................................................... 3.583,- Kč 

Oprava místní komunikace  ................................................................................... 29.820,- Kč 

Záloha na elektřinu – čtvrtletní  ............................................................................ 16.760,- Kč 

Roční udržovací poplatky – Gordic  ..................................................................... 10.635,- Kč 

Oprava místní komunikace – koupaliště ............................................................. 140.580,- Kč 

Křidlice – oprava střechy č.p. 45 ............................................................................  9.580,- Kč 

Oprava místní komunikace .................................................................................... 14.920,- Kč 

Svoz nebezpečného odpadu .................................................................................... 7.903,- Kč 

Záloha na dveře v kulturním domě ....................................................................... 18.000,- Kč 

Fotoaparát .............................................................................................................. 16.890,- Kč 

Oprava střechy č.p. 45 – vikýře ............................................................................... 3.084,- Kč 
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Ad 3) Výsledky kontroly Kontrolního výboru  
Předsedkyně Kontrolního výboru Vítězslava Čechová informovala zastupitelstvo o výsledcích 

kontroly, která proběhla 8. června 2012. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení 

zastupitelstva obce Kamenná za období leden až květen 2012. Nebyly zjištěny žádné závady 

ani nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí.  

 

 

Ad 4) Výsledky kontroly Finančního výboru  
Starosta obce informoval zastupitelstvo o výsledcích kontroly Finančního výboru,  která 

proběhla 8. června 2012. Finanční výbor provedl kontrolu příjmových a výdajových 

pokladních dokladů obce za období od 1. 1. 2012 do 31. 5. 2012. Nebyly zjištěny žádné 

závady ani nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

 

Ad 5) Rozpočtová opatření v hodnotě do 100 000,- Kč 

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

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

 

Ad 6) Rozpočtová opatření – úprava výdajové položky v hodnotě nad 100 000,- Kč  
Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení výdajové položky: Opravy místních 

komunikací. 

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

 

 

Ad 7) Návrhy obecně závazných vyhlášek obce Kamenná 

Zastupitelka Marie Mikynová předložila návrhy změn obecně závazných vyhlášek. 

Zastupitelstvo obce projednalo návrhy těchto vyhlášek: 

a) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Poplatek za poplatníka se zvýší na 400 Kč za rok. 

b) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů  

Poplatek za psa zůstane v nezměněné výši, tj. 60 Kč za rok. 

  

 

Ad 8) Rekonstrukce hlav na koupališti  

Pan Aleš Adam informoval zastupitele o pracích, které budou prováděny v rámci dotace 

z Fondu Vysočiny z Programu „Sportoviště 2012“. Jedná se o rekonstrukci hlav na koupališti. 

Zastupitelstvo souhlasí, že práci provede firma Hortstav, s.r.o.  

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

 

 

Ad 9) Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Kamenná (TR), 

IČ: 00377589 za rok 2012  
Finanční hospodářka seznámila zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Kamenná, které se uskutečnilo dne 25. září 2012. Při dílčím přezkoumání hospodaření 

obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 
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Ad 10) Různé 

Zastupitelstvo obce upozorňuje občany, že v době od 5. října 2012 bude probíhat 

rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě. Z tohoto důvodu nebude možné 

pronajímat prostory kulturního domu. 

 

Ad 11) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
45

 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Alena Chmelařová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš 

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

Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, 

Stanislav Rouš  

Omluveni:  Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka  

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


