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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 3. května 2013 

 

 

1) Zahájení 

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

3) Výsledky kontroly Kontrolního výboru 

4) Žádost o odkoupení pozemku 

5) Oznámení záměru obce odkoupit část pozemku v k.ú. Kamenná nad Oslavou  

6) Informace z valné hromady ekologického mikroregionu Horácko 

7)   Zapojení obce do elektronické aukce na dodavatele energií 

8) Poděkování občanům 

9) 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 Josefa Rouše 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 předložila zastupitelstvu obce přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za 

měsíc duben 2013. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu       9.247,- Kč 

Náklady na psa v útulku     1.550,- Kč 

Prohrnování místních komunikací    4.356,- Kč 

Členský příspěvek-mikroregionu Horácko   3.150,- Kč 

Refundace autobusu-březen     7.620,- Kč 

 

Ad 3) Výsledky kontroly Kontrolního výboru 
Zastupitel Josef Rouš předložil zastupitelstvu Zápis z kontroly Kontrolního výboru.  

Při kontrole bylo zjištěno, že v účetnictví. obce nejsou vedeny následující pozemky:  

lesní pozemek p.č. 217/2 v k.ú. Nárameč, LV č. 542 - podíl obce Kamenná 1/20, 

lesní pozemek p.č. 4360/3 v k.ú. Budišov, LV č. 1168 - podíl obce Kamenná 1/20.  

Kontrolní výbor nařizuje pozemky zaevidovat do účetnictví obce. Cena bude odvozena od 

průměrné ceny lesních pozemků v k.ú. Kamenná nad Oslavou, tj. 3,80 Kč/m
2
. 

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí.  

 

Ad 4) Žádost o odkoupení pozemku 

Paní Irena Bartůňková požádala o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce p.č. 1278 a 1279 v 

k.ú. Kamenná nad Oslavou.  

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr prodat pozemky p.č. p.č. 1278 a 1279 v k.ú Kamenná 

nad Oslavou paní Ireně Bartůňkové. 

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 5) Oznámení záměru obce odkoupit část pozemku v k.ú. Kamenná nad Oslavou 

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr zakoupit část pozemku p.č. 1160/1 v k.ú. Kamenná nad 

Oslavou pro výstavbu vodní nádrže.  

Zastupitelstvo pověřilo Stanislava Rouše a Aleše Adama dalším jednáním s vlastníkem 

pozemku.  

 

Ad 6) Informace z valné hromady ekologického mikroregionu Horácko 

Zastupitel Josef Rouš informoval ostatní zastupitele o výsledcích jednání valné hromady 

ekologického mikroregionu Horácko, která se konala 6.4. 2013 v Číměři. 

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 

 

Ad 7) Zapojení obce do elektronické aukce na dodavatele energií 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zapojení obce Kamenná do elektronické aukce na dodavatele 

energií.  

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

Elektronickou akci zajišťuje Město Třebíč ve spolupráci s firmou eCENTRE. 

Občané mohou této služby také využít. Veškeré dotazy všem zájemcům zodpoví místostarosta  

Pavel Pacal (p.pacal@trebic.cz, 724383681, www.trebic.cz). Město Třebíč bude zajišťovat 

sběr podkladů od občanů a podnikatelů, a to na Kontaktním místě na Městském úřadě Třebíč 

(přízemí, dveře č. 011c – vedle pokladny), od 29. 4. do 22. 5. 2013, každé pondělí a středu 

od 13.00 do 17.00 hod.  

Pro zájemce o bližší a podrobnější informace proběhne v Národním domě setkání s občany 

města na dané téma – 30. 4. (úterý), 9. 5. (čtvrtek) od 17 hodin. 

 

Ad 8) Poděkování občanům 

Zastupitelstvo obce děkuje dětem, které se zúčastnily úklidu v okolí obce při akci „Čistá 

Vysočina“. 

Zastupitelstvo obce děkuje členům SDH Kamenná, kteří se podíleli na vybroušení a 

nalakování jeviště v kulturním domě. 

Zastupitelstvo obce děkuje členkám SDH Kamenná za ošetření zeleně v obci.  

 

Ad 9) 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:  Vítězslava Čechová,  Josef Rouš 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Vítězslava Čechová,  

Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, Stanislav Rouš  

Omluveni: Ing. Pavel Duran, Mgr. Alena Chmelařová 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 

mailto:p.pacal@trebic.cz

