
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

 dne 3. října 2014 v kanceláři obecního úřadu 

 

 
Program: 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření - úprava příjmových a výdajových položek v hodnotě do 100 000,-Kč  

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

5) Pronájem části objektu č.p. 45 

6) Seznámení s průběhem prací - výměna oken a dveří obecního úřadu 

7) Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

8) Závěr 

 
 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19:15 hod. 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 

bod: - Dílčí přezkoumání hospodaření obce. 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený program zasedání 6 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 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 3000,- Kč 

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

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

Svoz odpadu                       9.247,- Kč 

Rekonstrukce střechy na koupališti                       108.580,- Kč     

Náklady na psa v útulku                     1.550,- Kč 

Refundace autobusu-červen          6.853,- Kč       

Účetní programy-poplatek          6.240,- Kč 

Náplň do tiskárny                                                                       4.060,- Kč 

Záloha na elektřinu          3.860,- Kč 

Svoz nebezpečného odpadu  5.074,- Kč 

Oprava místní komunikace      428.670,- Kč 

Lesní práce           12.270,- Kč 

 
 

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.  

 

 

 

 



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

Zastupitelstvo projednalo a schválilo úpravu následujících položek:  

- navýšení výdajové položky „Opravy a udržování – silnice“ o 375 000,- Kč 

- navýšení výdajové položky „Opravy a udržování - sportovní zařízení“ o 110 410,- Kč 

(střecha a komín budovy na koupališti) 

- snížení výdajové položky „Opravy a udržování - nebytové hospodářství“ o 159 000,- Kč 

 

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

 

 

Ad 5) Pronájem části objektu č.p. 45 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pronájem části objektu č.p. 45 panu Kamilu 

Mytyskovi za účelem provozování pohostinství. 

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

 

 

Ad 6) Seznámení s průběhem prací - výměna oken a dveří obecního úřadu  

Starosta obce informoval zastupitele obce o průběhu prací při výměně oken a vchodových 

dveří obecního úřadu. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.  

 

 

Ad 7) Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

Finanční hospodářka informovala zastupitelstvo obce o výsledcích dílčího přezkoumání 

hospodaření obce. Nebyly shledány závady, či nedostatky. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.  

 

 

Ad 8) Závěr 

Závěrem starosta obce poděkoval zastupitelům za vykonanou práci pro obec během celého 

funkčního období. Zastupitelé obce poděkovali starostovi za dobré vedení obce.  

 

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, Vítězslava Čechová, Mgr. Alena 

Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, 

Stanislav Rouš  

Omluveni: Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


