
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

 dne 20. června 2014 

 

 
Program: 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) MAS Podhorácko 

4) Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Kamenná, které bude voleno ve 

dnech 10. a 11. října 2014 

5) Rozpočtová opatření  

6) Pravidla pro provozování obecního vozidla FORD 

7) Smlouva s firmou EKOKOM, a.s. 

8) Výsledky kontroly Finančního výboru 

9) Rybník v Klementicích 

10) 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 navržený program zasedání zastupitelstva obce.  Program byl doplněn o 

body: 

- Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Kamenná, které bude voleno ve 

dnech 10. a 11. října 2014,  

- Pravidla pro provozování obecního vozidla FORD 

- Smlouva s firmou EKOKOM, a.s. 

- Rybník v Klementicích 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený program zasedání 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

Starosta obce pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mgr. Marii 

Mikynovou, ověřením zápisu určil Mgr. Alenu Chmelařovou a 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 3000,- Kč 

Svoz odpadu                      13.869,- Kč 

Roční pojistné           12.467,- Kč 

Náklady na psa v útulku                      1.500,- Kč 

Refundace autobusu-duben           7.274,- Kč       

Křovinořez           12.705,- Kč 

Záloha na elektřinu            3.860,- Kč 

       

Ad 3) MAS Podhorácko 
Zastupitelstvo obce schválilo zařazení obce do MAS Podhorácko na období 2014 až 2020. 

Usnesení č. 1 obce Kamenná ze zasedání zastupitelstva obce dne 20. června 2014 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením obce do MAS Podhorácko na období 2014 -2020. 
Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 



Ad 4) Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Kamenná, které bude 

voleno ve dnech 10. a 11. října 2014 

Zastupitelstvo obce Kamenná na svém zasedání stanovilo v souladu s ust. § 67 zákona o 

obcích, že ve dnech 10. a 11. 2014 bude do výše uvedeného zastupitelstva voleno celkem        

7 členů zastupitelstva. 
Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 5) Rozpočtová opatření  

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

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.  

 

Ad 6) Pravidla pro provozování obecního vozidla FORD 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Pravidla pro provoz obecního vozidla FORD. 
Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 7) Smlouva s firmou EKOKOM, a.s. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů mezi firmou EKOKOM, a.s. a obcí Kamennou. 
Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 8) Výsledky kontroly Finančního výboru 

Zastupitelka Alena Chmelařová informovala zastupitelstvo o výsledcích kontroly, která 

proběhla 12. července 2014. Finanční výbor provedl kontrolu účetních dokladů obce za 

období leden - červen 2014. Nebyly zjištěny závady ani nedostatky. 

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí.  

 

Ad 9) Rybník v Klementicích 

Zastupitelka Alena Chmelařová informovala zastupitele o stavu rybníka v Klementicích po 

nedávné bouřce. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyčištění rybníka a úpravách pod hrází rybníka. 
Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 10) 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:  Mgr. Alena Chmelařová, Aleš Adam 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Ing. Pavel Duran, Mgr. Alena Chmelařová, 

Mgr. Marie Mikynová, Stanislav Rouš  

Omluveni: Vítězslava Čechová, Josef Rouš 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

  

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


