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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 14. prosince 2012 

 

1) Zahájení 

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

3) MAS Podhorácko 

4) Rozpočtová opatření – úprava příjmové položky v hodnotě do 100 000,- Kč 

5) Rozpočtové provizorium 

6) Kontrola finančního a kontrolního výboru 

7) Návrh rozpočtu na rok 2013 

8) V. Obecní ples 2013 

9) Příspěvek Oblastní charitě Třebíč 

10)  Podnět o zařazení pozemku do zastavěného území obce  

11) Uplatnění nároku na vrácení nemovitého majetku obce  

12) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19:15 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 5 hlasy, proti 0,  zdržel se 0.  

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

ověřením zápisu určil Mgr. Alenu Chmelařovou 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 Jaroslava Navrátilová předložila zastupitelstvu obce přehled výdajů 

obce nad 3.000,- Kč za měsíc listopad 2012.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující 

výdaje: 

Svoz odpadu       13.748,- Kč 

Náklady na psa v útulku       1.550,- Kč 

Záloha na plyn     3.180,- Kč 

Občerstvení-brigáda         3.200,- Kč 

Přepravní služby                    7.600,- Kč   

Plastové dveře KD-doplatek         9.234,- Kč     

Podlahářské práce KD      19.110,- Kč 

Oprava střechy - č.p. 45 - doplatek    100.000,- Kč 

     

 

Ad 3) MAS Podhorácko 

Starosta obce Heraltice seznámil zastupitelstvo obce s činností MAS Podhorácko. 

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 

 

 

Ad 4) Rozpočtová opatření v hodnotě do 100 000,- Kč 

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

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 
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Ad 5) Rozpočtové provizorium 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do doby přijetí nového rozpočtu na rok 2013, bude čerpat 

v roce 2013 měsíčně částku do výše do 1/12 rozpočtu roku 2012. 

Usnesení o rozpočtovém provizoriu bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Ad 6) Kontrola finančního a kontrolního výboru 

Starosta obce dal pokyn finančnímu výboru k provedení kontroly příjmů a výdajů obce 

Kamenná za rok 2012 a předložení výsledků kontroly do příštího zasedání zastupitelstva.  

Starosta obce dal pokyn kontrolnímu výboru k provedení inventury majetku obce a kontroly 

plnění usnesení zastupitelstva obce v roce 2012. Výsledky kontroly budou předloženy do  

příštího zasedání zastupitelstva. 

 

 

Ad 7) Návrh rozpočtu na rok 2013 

Zastupitelstvo obce sestavilo návrh rozpočtu obce na rok 2013. Návrh rozpočtu pro rok 2013 

je nedílnou součástí zápisu a bude vyvěšen na úřední desce.  

 

 

Ad 8) V. Obecní ples 2013 

Zastupitelstvo obce oznamuje občanům, že Obec Kamenná, Kameňáci o.s., MS Kamenná a 

SDH Kamenná pořádají v pátek dne 11. ledna 2013 v kulturním domě v Kamenné již pátý 

ročník obecního plesu. Bližší informace ke konání plesu v rubrice Aktuality na internetových 

stránkách obce www.kamenna-tr.cz.  

Zastupitelstvo rozhodlo o spoluúčasti obce na akci formou poskytnutí prostor kulturního 

domu, dokoupení, či zapůjčení nezbytných vybavovacích předmětů a zaplacení hudby. 

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 9) Příspěvek Oblastní charitě Třebíč 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí příspěvku 3.000,- Kč na provoz Oblastní charity 

Třebíč. 

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 10) Podnět o zařazení pozemků do zastavěného území obce  

Paní Klára Černá požádala Obec Kamenná o zařazení pozemků p.č. 339/3, 93/1, 93/2 v k.ú. 

Kamenná nad Oslavou do Návrhu Územního plánu obce Kamenná tak, aby byly vedeny jako 

zastavěná plocha v zastavěném území.  

Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a uvedené pozemky navrhne zahrnout do Územního 

plánu jako zastavěné území.  

 

 

Ad 11) Uplatnění nároku na vydání nemovitého majetku obce 

Starosta obce Hodov a pan Leoš Novotný informovali zastupitelstvo obce o možnosti 

uplatnění nároku na vydání nemovitého majetku (lesní pozemky v k.ú. Studnice, k.ú. 

Častotice, k.ú. Zahrádka) do vlastnictví obcí Budišov, Kamenná, Trnava, Nárameč, Hodov, 

Studnice, Tasov, Vlčatín, Benetice, Věstoňovice, Čechtín. Pozemky jsou v současné době 

evidovány v majetku státního podniku Lesy ČR.  

http://www.kamenna-tr.cz/
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Zastupitelstvo obce rozhodlo podniknout další kroky a požádat, společně s okolními obcemi,  

o vydání pozemků.  

 

 

Ad 12) Závěr 

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

pořad jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Marie Mikynová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Alena Chmelařová, Vítězslava Čechová 

Přítomní členové zastupitelstva Aleš Adam, Mgr. Alena Chmelařová, Vítězslava 

Čechová, Mgr. Marie Mikynová, Stanislav Rouš 

Omluveni:  Ing. Pavel Duran, Josef Rouš  

Přítomní občané:  Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  

  

 

 

 

 

Vyvěšeno: 

Sňato: 


