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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 12. září 2014 

 

 

1) Zahájení  

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč  

3) Rozpočtová opatření  

4) UP – odmítnutí návrhu (zaslání usnesení MěÚ Třebíč)  

5) Nájem hospody  

6) Seznámení s průběhem prací: oprava komunikace, výměna oken OU, střecha budovy 

koupaliště  

7) Mostek pod Vávrovým kopcem – výsledky jednání 

8) Zakoupení mulčovače na polní cesty 

9) Závěr  

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
05

 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 – výsledky jednání 

- Zakoupení mulčovače na polní cesty 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený 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 červenec a srpen 2014. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

 

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

Oprava čerpadla  ............................................................................................................ 5.785,-  

Náklady na psa v útulku  ............................................................................................... 1.500,-  

Refundace autobusu-červen  ......................................................................................... 7.175,-  

Oprava dešťové kanalizace v obci ............................................................................ 141.887,-  

Rozbor vody  ................................................................................................................. 7.079,-  

Záloha na elektřinu  ....................................................................................................... 3.860,-  

Využívání sběrných dvorů  ........................................................................................... 7.475,-  

Beton k opravě rybníku v Klementicích  ...................................................................... 9.001,-  

Výměna oken a dveří OU, KD (část z dotace)  ........................................................... 70.544,-  

Občerstvení – hasičská LIGA  ...................................................................................... 3.018,-  

Konfigurace zálohování PC, externí disk  ..................................................................... 3.718,-  

Náklady na psa v útulku  ............................................................................................... 1.550,-  

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

Příspěvek ZŠ Budišov  .................................................................................................. 4.000,-  

Refundace autobusu-červenec  ...................................................................................... 7.815,-  

Záloha na elektřinu  ....................................................................................................... 3.860,-  

Oprava kanalizace  ........................................................................................................ 4.054,-  

Zemní práce strojem v obci  ........................................................................................ 17.303,-  
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Oprava – FORD TRANSIT  .......................................................................................... 3.207,-  

Organizační zajištění sousedského posezení  ................................................................ 6.200,-  

 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření 

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

v měsíci červenci a srpnu. Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 

 

 

Ad 4) UP – odmítnutí návrhu (zaslání usnesení MěÚ Třebíč)  

Starosta obce informoval zastupitele o odmítnutí návrhu p. Krejčího na pořízení změny 

Územního plánu Kamenná podaného na MěÚ Třebíč. Pan Krejčí navrhoval prověřit změnu 

využití pozemku p. č. 604/1, 597/3, 1252/5, 604/4 a 604/3 v k. ú. Kamenná nad Oslavou – a 

to změnu využití za účelem možného rozšíření stávajícího provozu. Důvodem odmítnutí byla 

skutečnost, že ve stanovené lhůtě p. Krejčí nedodal chybějící náležitosti návrhu na pořízení 

změny územního plánu, k jejichž odstranění byl vyzván.  

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

 

Ad 5) Nájem hospody  

Starosta obce oznámil zastupitelům, že se doposud nepřihlásil žádný zájemce o provozování 

pohostinství v obci Kamenná. Zastupitelstvo rozhodlo o podání inzerátu do regionálních 

novin a pověřilo starostu zařízením živnostenského listu pro obec a vyřízením příslušných 

náležitostí. 

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

 

 

Ad 6) Seznámení s průběhem prací: oprava komunikace, výměna oken OU, střecha 

budovy koupaliště  

Pan Aleš Adam informoval zastupitele o průběhu prací na opravě komunikace, výměně oken 

obecního úřadu a na střeše budovy koupaliště. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

 

Ad 7) Mostek pod Vávrovým kopcem – výsledky jednání 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky jednání s Lesy ČR a Povodím Moravy o opravě 

mostku pod Vávrovým kopcem na hranicích k. ú. Klementice a k. ú. Oslava. Zástupci Lesů 

ČR i Povodí Moravy oznámili, že mostek není v jejich vlastnictví, nepotřebují jej ke svému 

užívání, a z toho důvodu mostek opravovat nebudou.  

Zastupitelstvo zvažuje způsob opravy a současně vyzvalo starostu Stanislava Rouše a 

zastupitele Josefa Rouše, aby oslovili majitele pozemku. 

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

 

 

Ad 8) Zakoupení mulčovače na polní cesty 

Zastupitelstvo projednalo návrh na zakoupení mulčovače na polní cesty. 

Výsledky hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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Ad 9) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
30

 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: 


