
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

 dne 18. července 2014 

 

 
Program: 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření  

4) Rozdělení majetku Sdružení pro plynofikaci Budišovsko 

5) Výsledky kontroly Kontrolního výboru 

6) Vanečská cesta 

7) Pomník padlým v první světové válce v Kamenné  

8) Seznámení s průběhem prací na opravě komunikace, rybníka Klementice, 

střecha budovy koupaliště  

9) Mostek pod Vávrovým kopcem  

10) Vyčištění příkopů a propustků podél silnice č. II/390 v průjezdném úseku obce 

11) Volby do zastupitelstva obce Kamenná v říjnu 2014 

12) Oznámení o ukončení pronájmu objektu č.p. 45  

13) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19:15 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: 

- Mostek pod Vávrovým kopcem  

- Vyčištění příkopů a propustků podél silnice č. II/390 v průjezdném úseku obce 

- Volby do zastupitelstva obce Kamenná v říjnu 2014 

- Oznámení o ukončení pronájmu objektu č.p. 45  

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 Ing. Pavla Durana 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 3000,- Kč 

Finanční hospodářka předložila zastupitelstvu obce přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za 

měsíc červen 2014. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu                      9.247,- 

Svoz tříděného odpadu         4.294,-     

Náklady na psa v útulku                    1.550,- 

Refundace autobusu-květen         6.835,-       

Průkaz energetické náročnosti budov     11.798,- 

Chladnička                                                                            6.590,- 

Záloha na elektřinu          3.860,- 

Záloha na komín-koupaliště                                                    21.493,- 

Přepravní služby   8.400,- 

       

 



Ad 3) Rozpočtová opatření  

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

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.  

 

Ad 4) Rozdělení majetku Sdružení pro plynofikaci Budišovsko 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o výsledcích jednání o rozdělení majetku Sdružení 

pro plynofikaci Budišovsko. 

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 5) Výsledky kontroly Kontrolního výboru 

Zastupitel Josef Rouš seznámil zastupitelstvo s výsledky kontroly, která proběhla 12. 6. 2014. 

Kontrolní výbor provedl inventuru majetku obce a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva za 

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

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí.  

 

Ad 6) Vanečská cesta 

Zastupitelka Marie Mikynová upozornila zastupitelstvo na velký provoz nákladních i 

osobních automobilů na cyklostezce z Kamenné do Vanče a na vzniklé škody na vysázených 

dřevinách a keřích podél cesty.  

V současné době je cesta využívána nejen za účelem obhospodařování polí a přístupu do lesa, 

ale zkracují si zde cestu také občané z okolních obcí. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu jednáním se zástupci ZD Budišov a DVP, družstvo, 

Pyšel o regulaci provozu. 

Zastupitelstvo obce upozorňuje, že polní cesta z Kamenné do Vanče je určena pro pěší a 

cykloturistiku a za účelem přístupu k lesním a zemědělským pozemkům v této části katastru. 

Není určena pro běžný provoz.  

Zastupitelstvo zváží způsob omezení provozu pro automobilovou a nákladní dopravu. 

 

Ad 7) Pomník padlým v první světové válce v Kamenné 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o doplnění jména padlého Pavla Adama z Kamenné na pomník 

padlým v první světové válce. 

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 8) Opravy a údržba obecního majetku 

Zastupitel Aleš Adam informoval zastupitelstvo o průběhu prací při opravě rybníka 

v Klementicích, střechy budovy v areálu víceúčelové vodní nádrže a opravě komunikace u 

domů č.p. 36, 37 a 39. 

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí.  

 

Ad 9) Mostek pod Vávrovým kopcem  

Zastupitelstvo obce upozorňuje občany na havarijní stav mostku pod Vávrovým kopcem na 

hranicích k.ú. Klementice a k.ú. Oslava.  

Zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním s Lesy ČR a obcí Dolní Heřmanice o opravě.  

 

Ad 10) Vyčištění příkopů a propustků podél silnice č. II/390 v průjezdném úseku obce 

Obec Kamenná podala na KSÚS Vysočiny, pracoviště Třebíč, žádost o vyčištění příkopů a 

propustků podél silnice č. II/390 v průjezdném úseku obce Kamenná.  

  

 

 



Ad 11) Volby do zastupitelstva obce Kamenná v říjnu 2014 

Zastupitelstvo obce oznamuje občanům, že dle „Harmonogramu lhůt a úkolů pro volby do 

zastupitelstev obcí“ se kandidátní listiny podávají nejpozději do 5. srpna 2014 do 16.00 hodin.  

Registračním úřadem pro příjem kandidátních listin je Městský úřad Třebíč.  

Kandidátní listiny se podávají na Městském úřadu Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, I. 

poschodí, odbor správy provozu, dveře č.  A 108, A 109, A 131, v úřední dny pondělí a středa 

do 17.00, v úterý, čtvrtek a pátek do 15.00 hodin.  

Poslední den lhůty 5. srpna 2014 je  do 16.00 hodin. 

Zastupitelstvo obce vyzývá zájemce o práci v zastupitelstvu, aby  se zaregistrovali na Mě.Ú 

Třebíč, jak je uvedeno výše.   

 

Ad 12) Oznámení o ukončení pronájmu objektu č.p. 45 

Provozovatel pohostinství podal výpověď smlouvy o pronájmu ke dni 31. srpna 2014. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr pronajmout část objektu č.p. 45 k provozování 

pohostinství. 

Obec vyzývá případné zájemce o provozování pohostinství, aby podali žádost na obecní úřad. 

 

Ad 13) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:40 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Marie Mikynová   

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Pavel Duran, Josef Rouš 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Ing. Pavel Duran, Mgr. Marie Mikynová, 

Josef Rouš, Stanislav Rouš  

Omluveni: Vítězslava Čechová, Mgr. Alena Chmelařová 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

 

 

  

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


