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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 8. prosince 2013 

 

1) Zahájení 

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

3) Rozpočtová opatření – úprava příjmových a výdajových položek v hodnotě do 

100 000,- Kč 

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

5) Rozpočtové provizorium 

6) Kontrola finančního a kontrolního výboru 

7) Návrh rozpočtu na rok 2014 

8) VI. Obecní ples 2014 

9) Příspěvek Oblastní charitě Třebíč 

10) Odkup podílových listů 
11) Poděkování manželům Zedníčkovým  

12) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 16:35 zasedání zastupitelstva obce. Prohlásil, že zasedání bylo řádně 

svoláno a vyhlášeno a na zasedání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Starosta obce 

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 Mgr. Alenu Chmelařovou a p. Aleše Adama. 

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 2013.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující 

výdaje: 

Svoz odpadu                         13.869,- 

Náklady na psa v útulku                        1.550,- 

Refundace autobusu-říjen              8.263,- 

Mimořádný příspěvek mikroregionu HORÁCKO     7.615,-     

Polní cesta-navážka             4.574,- 

Internetová prezentace obce-zlatestranky.cz            3.023,- 

Stavební práce-dlažba před budovou č.p. 45            8.221,- 

Zemní práce strojem v obci           48.581,- 

Oprava pochůzné plochy kolem koupaliště                 252.872,- 

Oprava traktoru a křovinořezu         13.992,- 

Příspěvek na provoz MAS Podhorácko               4.000,- 

Pamětní kniha obce                 3.700,- 

      

 

Ad 3) Rozpočtová opatření – úprava příjmových a výdajových položek 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 4) Rozpočtová opatření – úprava výdajových položek v hodnotě nad 100 000,- Kč  

Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení položky: 

§ 3412, položka 5171 opravy a udržování (oprava pochůzné plochy kolem koupaliště). 

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

 

 

Ad 5) Rozpočtové provizorium 

Usnesení č. 1 ze dne 8. 12. 2013 o rozpočtovém provizoriu: 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do doby přijetí nového rozpočtu na rok 2014, bude čerpat 

v roce 2014 měsíčně částku do výše do 1/12 rozpočtu roku 2013. 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

 

 

Ad 6) Kontrola finančního a kontrolního výboru 

Starosta obce dal pokyn k provedení inventur za rok 2013 dle plánu inventur na rok 2013.  

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

Kamenná za rok 2013. 

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

plnění usnesení zastupitelstva obce v roce 2013.  

Výsledky kontrol budou předloženy do příštího zasedání zastupitelstva v roce 2014. 

 

 

Ad 7) Návrh rozpočtu na rok 2014 

Zastupitelstvo obce sestavilo návrh rozpočtu obce na rok 2014. Návrh rozpočtu pro rok 2014 

je nedílnou součástí zápisu a bude vyvěšen na úřední desce.  

 

 

Ad 8) VI. Obecní ples 2014 

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

SDH Kamenná pořádají v pátek dne 10. ledna 2014 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 6, 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 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kamenna-tr.cz/
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Ad 10) Odkup podílových listů 
Zastupitelstvo obce projednalo možnost odkupu 13 010,5 ks podílových listů fondu WPP New 

Global a převedení finanční hotovosti na účet obce Kamenná v Komerční bance.  

Usnesení č. 2 ze dne 8. 12. 2013 o zpětném odkupu podílových listů: 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zpětném odkupu 13 010,5 ks podílových listů fondu WPP New 

Global a převedení finanční hotovosti na účet obce Kamenná v Komerční bance.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  
 

 

Ad 11) Poděkování manželům Zedníčkovým  

Zastupitelstvo obce Kamenná děkuje manželům Zedníčkovým za darované knihy do obecní 

knihovny. 

 

Ad 12) Závěr 

Starosta obce prohlásil v 18:00 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Marie Mikynová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Alena Chmelařová, Aleš Adam 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Ing. Pavel Duran, Vítězslava Čechová, Mgr. 

Alena Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová,           

Stanislav Rouš 

Omluveni:  Josef Rouš  

Přítomní občané:  Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  

  

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


