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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 11. dubna 2014 

 

 

1) Zahájení 

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

3) Rozpočtová opatření 

4) Žádost o pronájem pozemku 

5) Informace o probíhajících pracích na koupališti 

6) Žádost o finanční podporu – ZŠ Budišov 

7) Provozování obecního vozidla 

8) Závěr 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
00

 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 7 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 březen 2014. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

 

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

Svoz tříděného odpadu ............................................................................................ 3.666,- Kč 

Náklady na psa v útulku .......................................................................................... 1.400,- Kč  

Refundace autobusu – únor ..................................................................................... 7.045,- Kč  

Svoz nebezpečného odpadu .................................................................................... 6.565,- Kč 

Záloha na elektřinu – čtvrtletní ............................................................................. 12.020,- Kč 

Ford Transit ......................................................................................................... 358.148,- Kč 

Ford Transit – tažné zařízení ................................................................................... 6.500,- Kč 

Ford Transit – související výdaje ............................................................................ 3.394,- Kč 

Ford Transit – převoz .............................................................................................. 6.556,- Kč 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření 

Starosta obce seznámil zastupitele s provedeným rozpočtovými opatřeními do 100.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

 

Ad 4) Žádost o pronájem pozemku 

Ing. Přemysl Hort se obrátil na zastupitelstvo obce se žádostí o pronájem části pozemku 

p. č. 869 v k. ú. Kamenná nad Oslavou o výměře 900 m
2
 za účelem zřízení kompostárny. 

Zastupitelstvo souhlasí a oznamuje záměr pronajmout uvedenou část pozemku Ing. Přemyslu 

Hortovi. Výše nájmu bude stanovena v případě uskutečnění projektu. 
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Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad 5) Informace o probíhajících pracích na koupališti 

Pan Aleš Adam informoval zastupitele o probíhajících opravách drenážního systému na 

koupališti. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

 

Ad 6) Žádost o finanční podporu – ZŠ Budišov 

Mgr. Milan Procházka, ředitel ZŠ Budišov, se obrátil na naši obec s žádostí o finanční 

podporu ZŠ Budišov. Jedná se o finanční příspěvek na dopravu na výlet vybraných žáků do 

Prahy. Za naši obec se výletu zúčastní 4 žáci. 

Zastupitelstvo rozhodlo o finančním příspěvku ve výši 1000,- Kč. 

 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad 7) Provozování obecního vozidla 

Zastupitelstvo obce pověřilo p. Aleše Adama dozorem nad provozem obecního vozidla.      

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce pověřilo p. Stanislava Rouše a p. Aleše Adama sestavením podmínek pro 

provozování obecního vozidla. 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad 8) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
00

 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, Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran 

Mgr. Alena Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová,  Josef 

Rouš, Stanislav Rouš  

Omluveni:  

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

   

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


