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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 4. října 2013 

 

 

1) Zahájení 

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

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

4) Jednání o prodeji majetku Sdružení pro plynofikaci Budišovsko 

5) Poplatek za sběr a odvoz komunálního odpadu 

6) 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. Marii Mikynovou, 

ověřením zápisu určil Vítězslavu Čechovou 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 2013. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu                       9.247,- 

Náklady na psa v útulku                     1.550,- 

Refundace autobusu-srpen            7.901,- 

Roční poplatek – účetní programy    10.723,-       

Záloha na elektřinu-čtvrtletní           12.020,- 

Elektronické zabezpečení-budova č.p. 45      33.152,- 

Travní směs – koupaliště           4.692,- 

Ohřívač vody,baterie,materiál k instalaci-OU        3.755,-   

           

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

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

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 4) Jednání o prodeji majetku Sdružení pro plynofikaci Budišovsko 

Zastupitel Josef Rouš a starosta Stanislav Rouš informovali zastupitelstvo o výsledcích 

jednání Sdružení pro plynofikaci Budišovsko dne o možnostech prodeje majetku Sdružení. 

Zastupitelstvo vzalo výsledky jednání na vědomí.  
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Ad 5) Poplatek za sběr a odvoz komunálního odpadu  

Hospodářka obce předložila zastupitelstvu obce přehled občanů a majitelů rekreačních 

objektů, kteří dosud nezaplatili roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce vyzývá 

občany, kteří doposud neuhradili roční poplatek za sběr a odvoz komunálního odpadu, aby tak 

neprodleně učinili. Poplatek lze uhradit hotově na obecním úřadě u finanční hospodářky paní 

Jaroslavy Navrátilové nebo bankovním převodem na účet:  

Komerční banka  

č.ú. 14528711/0100 

Variabilní symbol: číslo popisné domu nebo číslo chaty  

 

Ad 6) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:30 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, Ing. Pavel Duran 

Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, Stanislav Rouš  

Omluveni: Mgr. Alena Chmelařová  

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


