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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 19. února 2015 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3.000,- Kč 

3) Schválení rozpočtu obce na rok 2015 

4) Výběr dodavatele svozu a likvidace odpadů  

5) Rozúčtování nákladů na odpad 

6) Provozování kontejneru na textil  

7) Dotační tituly 

8) Návrh Územního plánu - připomínky 

9) Čistá Vysočina  

10) Výroční zpráva – zákon 106/1999 Sb.  

11) Svoz nebezpečného odpadu  

12) 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 obce 

přednesl program zasedání zastupitelstva obce. Program zasedání byl doplněn o body:  

- Návrh Územního plánu – připomínky 

- Čistá Vysočina 

- Výroční zpráva – zákon 106/1999 Sb. 

- Svoz nebezpečného odpadu 

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

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce p. Jaroslavu 

Navrátilovou, ověřením zápisu určil Mgr. Marii Mikynovou a p. 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 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za měsíc leden 

2015.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu                     9.247,- 

Lesní práce                     9.088,-     

Náklady na psa v útulku                     1.550,- 

Refundace autobusu-prosinec       5.108,-       

Dar Oblastní charitě Třebíč        4.000,- 

Záloha na elektřinu         3.860,- 

Honorář kapely – obecní ples      16.500,- 

Police do knihovny         3.280,- 

 

 

 

Ad 3) Schválení rozpočtu na rok 2015 

Návrh rozpočtu pro rok 2015  

Celkové příjmy ve výši: 2.398.550,- Kč 

Celkové výdaje ve výši: 2.398.550,- Kč 
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Usnesení č. l ze dne 19. února 2015: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2015 

Rozpočet pro rok 2015 je nedílnou součástí zápisu. 

Usnesení č. 1 bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Ad 4) Výběr dodavatele svozu a likvidace odpadů  

Zastupitelstvo obce projednalo nabídky firem AVE CZ odpadové hospodářství a ESKO-T 

s.r.o. na dodavatele svozu a likvidace odpadů v obci Kamenná. 

 

Usnesení č. 2 ze dne 19. února 2015: 

Zastupitelstvo obce vybralo pro svoz a likvidaci odpadů v následujícím období firmu     

ESKO-T s.r.o. 

Usnesení č. 2 bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1. 

 

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce uzavřením smlouvy s firmou ESKO-T dle cenové 

nabídky ze dne 30. 1. 2015, na dobu určitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců a zajištěním 

pronájmu popelnic.  

 

 

Ad 5) Rozúčtování nákladů na odpad 

Účetní obce předložila zastupitelstvu rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz odpadu 

v roce 2014. Náklady na sběr a svoz odpadů přepočítané na jednoho občana nebo rekreační 

objekt činily v roce 2014 částku 589,- Kč.  

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

Rozúčtování nákladů na svoz odpadů je zveřejněno na úřední desce. 

 

Výše poplatku za svou a likvidaci odpadů pro rok 2015 za osobu nebo za objekt určený 

k rekreaci zůstává stejná, 400,- Kč. Výše poplatku za psa činí 60,- Kč.  

Poplatky je možno uhradit na účet obce, č. 14528711/0100, do zprávy pro příjemce uvést 

jméno a číslo popisné; nebo v hotovosti, u účetní obce, v úřední hodiny OÚ: čtvrtek 

14:00 – 18:00. 

 

 

Ad 6) Provozování kontejneru na textil  

Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření smlouvy s firmou TextilEco a.s. která bude 

provozovat v obci kontejner na použitý textil. Kontejner bude umístěn ve sběrném místě u 

„Halačkových“.  

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

 

 

Ad 7) Dotační tituly 

Starosta obce informoval zastupitele o dotacích, o které obec v letošním roce žádá:  

- Dotace na opravu střechy skladu za kulturním domem 

- Dotace na dětské hřiště,  

- Dotace na opravu plotu na koupališti.  

 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 
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Ad 8) Návrh Územního plánu - připomínky 

Starosta obce seznámil zastupitele s připomínkami dotčených orgánů, Městského úřadu 

Třebíč a Krajského úřadu Kraje Vysočina, k Návrhu Územnímu plánu Kamenná. Zastupitelé 

obce vzali informaci na vědomí. 

 

 

Ad 9) Čistá Vysočina 

Obec Kamenná se i letos zapojí do akce „Čistá Vysočina“ – jarní úklid veřejných prostranství 

kolem silnice č. I/390. 

Úklid v úsecích Kamenná - Zálesí, Kamenná – řeka Oslava a Kamenná - Klementice se koná 

v  sobotu 18. 4. 2015 od 14:00 hod. Prosíme občany, zejména mládež, o účast. 

 

 

Ad 10) Výroční zpráva – zákon č. 106/1999 Sb.  
Účetní obce seznámila zastupitele s obsahem „Výroční zprávy o činnosti v oblasti 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014“. Zastupitelé vzali obsah 

výroční zprávy na vědomí. Výroční zpráva je vyvěšena na úřední desce. 

 

 

Ad 11) Sběr nebezpečného odpadu 

Starosta obce informoval zastupitele, že v pátek 6. 3. 2015 proběhne v naší obci sběr 

nebezpečného odpadu, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Podrobnější 

informace jsou na úřední desce. Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

 

Ad 12) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21:20 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová, p. Josef Rouš 

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Pavel Duran, Libor Macháček, Mgr. Marie 

Mikynová, Josef Rouš, Stanislav Rouš 

Omluveni:  Aleš Adam, Vítězslava Čechová  

Přítomní občané:  Jaroslava Navrátilová 

 

 

 

  

 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


