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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 9. listopadu 2012 

 

 

1) Zahájení 

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

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

4) Rozpočtová opatření – úprava výdajových položek v hodnotě nad 100 000,- Kč  

5) Obecně závazné vyhlášky obce Kamenná  

6) Žádosti o odkoupení pozemku 

7) Dar Mysliveckého sdružení Kamenná 

8) Knihovní řád obecní knihovny 

9) Různé 

10) 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 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 říjen 2012.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

 

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

Refundace autobusu –  srpen ..................................................................................  7.053,- Kč 

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

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

Zaměření, upřesnění pozemku ...............................................................................  4.036,- Kč 

Investiční akce – zlepšení vzhledu obce .........................................................  2.059.434,- Kč 

Volební zástěny ....................................................................................................... 5.988,- Kč 

Oprava střechy č. p. 45 .......................................................................................  138.620,- Kč 

Tonery do tiskárny .................................................................................................  3.560,- Kč 

Oprava schodů – č. p. 45 ........................................................................................  3.540,- Kč 

Právní služby ..........................................................................................................  5.200,- Kč 

Materiál k opravám na koupališti ...........................................................................  6.685,- Kč 

 

 

Ad 3) 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. 
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Ad 4) Rozpočtová opatření – úprava výdajových položek v hodnotě nad 100 000,- Kč  
Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení následujících položek: 

- § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, položka 6121 (investiční akce – zlepšení 

vzhledu obce) 

- § 3613 Nebytové hospodářství, položka 5171, Opravy a udržování (oprava střechy 

č. p. 45) 

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

 

 

Ad 5) Obecně závazné vyhlášky obce Kamenná  
Zastupitelstvo obce schválilo následující obecně závazné vyhlášky:  

a) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

b) Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku ze psů  

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

 

 

Ad 6) Žádosti o odkoupení pozemku 

Zastupitelstvo obce projednalo tyto žádosti: 

a) Ing. Zbyněk Zedníček požádal o odkoupení části obecního pozemku p.č. 540/3 v k.ú. 

Kamenná nad Oslavou v těsném sousedství dobývacího prostoru kamenolomu z důvodu 

dořešení vlastnických vztahů, manipulace a provozu. 

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr prodat část pozemku p.č. 540/3 v k.ú Kamenná nad 

Oslavou Ing. Zbyňku Zedníčkovi. 

 

b) Ing. Milena Hladíková požádala o odkoupení pozemku p. č. 4360/3 v k.ú. Budišov. 

Zastupitelstvo vzalo tuto žádost na vědomí, ale oznamuje, že už obec zahájila jednání 

o prodeji svého podílu obci Budišov. 

 

 

Ad 7) Dar Mysliveckého sdružení Kamenná  
MS Kamenná darovalo obci Kamenná 1 ks srnčí zvěře, jako poděkování za užívání obecních 

prostor.  

Zastupitelstvo obce děkuje MS Kamenná.  

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zvěřina bude zpracována na guláš, na jehož ochutnávku 

pozve všechny občany. Termín akce bude upřesněn. 

 

 

Ad 8) Knihovní řád obecní knihovny 

Obecní zastupitelstvo schválilo Knihovní řád Obecní knihovny v Kamenné. 

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

 

 

Ad 9) Různé 

Zastupitelstvo obce děkuje Sboru dobrovolných hasičů Kamenná za vzornou reprezentaci 

obce. 
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Ad 10) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
30

 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 

 Ing. Zbyněk Zedníček  

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


