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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 7. června 2013 

 

 

1) Zahájení 

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

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná (TR), IČO: 

00377589 za rok 2012 

4) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2012 

5) Projednání a schválení roční účetní závěrky obce za rok 2012 

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

7) Rozpočtová opatření v hodnotě nad 100 000,- Kč  

8) MAS Podhorácko 

9) Zajištění zásobování obce 

10) Žádost o pronájem obecních švestek v Klementicích 

11) Závěr 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
30

 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 květen 2013. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

 

Svoz odpadu ............................................................................................................ 9.247,- Kč 

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

Příspěvek na žáky ZŠ Budišov .............................................................................. 83.195,- Kč 

Pojistné – roční, Kooperativa ................................................................................ 12.467,- Kč  

Refundace autobusu – duben ................................................................................... 7.221,- Kč     

Materiál k broušení a lakování jeviště KD  ............................................................. 7.206,- Kč 

Regál do skladovacího kontejneru – koupaliště ...................................................... 6.608,- Kč                 

Lesní práce ............................................................................................................ 15.000,- Kč    

Stromky – obecní les ............................................................................................. 16.580,- Kč 

Postřik – obecní les ................................................................................................. 4.235,- Kč 

Malířské práce – č. p. 45 ......................................................................................... 5.920,- Kč 

Kolečko HORSES ................................................................................................... 3.500,- Kč 

      

 

Ad 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná (TR), IČO: 

00377589 za rok 2012 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
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Kamenná (TR), IČ: 00377589 za rok 2012“. 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bylo provedeno dne 25. září 2012 jako dílčí 

přezkoumání a dne 17. května 2013 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce 

v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumání hospodaření). 

Přezkoumání provedl: Krajský úřad kraje Vysočina. 

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pan Miroslav Zachariáš. 

Podklady předložili: Stanislav Rouš – starosta, Jaroslava Navrátilová – účetní. 

Předmětem přezkoumání hospodaření byly: údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona 

o přezkoumání hospodaření. 

 

Závěr přezkoumání: 

Při přezkoumání hospodaření obce Kamenná za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Zastupitelstvo obce vzalo „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná 

(TR), IČO: 00377589 za rok 2012“ na vědomí. 

 

 

Ad 4) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2012 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2012.  

Zastupitelstvo přijalo závěrečný účet bez výhrad. 

 

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

 

 

Ad 5) Projednání a schválení roční účetní závěrky obce za rok 2012 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dle předložených účetních dokladů účetní závěrku 

za účetní období roku 2012, sestavené k 31. 12. 2012.  

 

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

 

 

Ad 6) 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 7) Rozpočtová opatření v hodnotě nad 100 000,- Kč 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení příjmové položky – neinvestiční přijaté 

transfery od krajů – oprava pochůzné plochy kolem víceúčelové vodní nádrže v hodnotě 

109 000,- Kč. 
 

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

 

 

Ad 8) MAS Podhorácko 

Zastupitelstvo schválilo souhlas se zařazením obce Kamenná do územní působnosti MAS 

Podhorácko.  

 

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

 



 3 

Ad 9) Zajištění zásobování obce 

Zastupitelstvo obce se zabývalo současnou situací v oblasti zásobování obyvatel obce 

základními potravinami. Po dohodě s paní Nováčkovou, č. p. 10 bude možnost objednat si 

základní potraviny. Bližší informace budou upřesněny. Zastupitelstvo bude otázku obchodu 

v obci dále řešit. 

 

 

Ad 10) Žádost o pronájem obecních švestek v Klementicích 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o žádosti pana Luboše Vlašina, Brno o pronájem 

dvou ovocných stromů – švestek domácích – nacházejících se na obecním pozemku 

v Klementicích naproti kapličce. Zastupitelstvo obce rozhodlo o pronájmu obou švestek 

domácích na dobu neurčitou panu Luboši Vlašinovi oproti údržbě této části pozemku, tj. 

posečení trávy.  

 

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

 

 

Ad 11) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
50

 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, Ing. Pavel Duran, Mgr. Alena Chmelařová, 

Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, Stanislav Rouš  

Omluveni: Vítězslava Čechová 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

  

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


