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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 10. dubna 2015 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  

4) Projednání a schválení závěrečného účtu obce 

5) Projednání a schválení účetní závěrky obce 

6) Projednání a schválení zrušení svazku obcí „Sdružení pro plynofikaci-Budišovsko“ 

7) Seznámení s výsledky kontroly hospodaření a závěrečným účtem Svazku obcí „Skládka        

TKO“ 

8) Projednání žádosti Veteran Vehicle Club Březník o povolení průjezdu 

9) Návrh rozpočtového výhledu obce 

10) Rozpočtová opatření 

11) Divadelní představení 

12) Různé 

13) 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:  

- Rozpočtová opatření 

- Divadelní představení 

- Různé 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání 6 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 únor 

a březen 2015.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu   2x                  9.247,- 

Asistence - uzávěrka účetnictví, aktualizace      7.296,-     

Náklady na psa v útulku   2x                  1.550,- 

Zlaté stránky.cz – informace o obci       3.023,-       

Zpracování žádosti-dětské hřiště-dotace    12.100,- 

Záloha na elektřinu  2x       3.860,- 

Pojištění FORD TRANSIT        6.701,- 

Svoz nebezpečného odpadu        5.327,- 

Věšáky a polička – suterén KD      3.380,- 

 

 

Ad 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná se sídlem Kamenná 

70, 675 03 Budišov u Třebíče, IČO: 00377589 za rok 2014 
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce  

Kamenná za rok 2014.  
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Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 

územnímu celku dne 18. srpna 2014 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., 

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 

(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne  

26. září 2014 jako dílčí přezkoumání  a  10. března 2015 jako konečné přezkoumání  

na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. 

 Místo provedení přezkoumání: Obec Kamenná, Kamenná 70, 675 03 Budišov u Třebíče 

Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: p. Miluše Procházková, 

pověření číslo 586/14  

Podklady předložili: p. Stanislav Rouš - starosta obce, p. Jaroslava Navrátilová - účetní.  

Předmětem přezkoumání hospodaření byly: údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o 

přezkoumání hospodaření.  

Výsledek přezkoumání  

Při přezkoumání hospodaření obce Kamenná nebyly zjištěny chyby a nedostatky..  

Zastupitelstvo obce vzalo „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná“ 

na vědomí. 

 

Ad 4) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2014 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2014..  

Usnesení zastupitelstva obce č. 1:  

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet bez výhrad.  

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

 

 

Ad 5) Projednání a schválení účetní závěrky obce Kamenná k 31.12.2014 

Zastupitelstvo obce projednalo dle předložených účetních dokladů účetní závěrku za účetní 

období roku 2014, sestavené k 31. 12. 2014..  

Usnesení zastupitelstva obce č. 2:  

Zastupitelstvo obce, jako zastupující orgán schvalující účetní uzávěrku obce zjistilo, že 

předložené podklady ke schválení účetní uzávěrky poskytují dle paragrafu 16 vyhlášky č. 

220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek průkaznost účetnictví a finanční situace obce.  

Zastupitelstvo obce schválilo dle předložených účetních dokladů účetní závěrku za účetní 

období roku 2014, sestavené k 31. 12. 2014.  

Výsledky hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 6) Projednání a schválení zrušení svazku obcí „Sdružení pro plynofikaci-

Budišovsko“ 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh usnesení na zrušení svazku obcí. 

Usnesení zastupitelstva obce č. 3:  

Zastupitelstvo obce Kamenná schvaluje uzavření dohody o zrušení zájmového sdružení 

právnických osob - dobrovolného svazu obcí  "Sdružení pro plynofikaci Budišovsko", a to 

bez právního nástupce a s následnou likvidací zajištěnou likvidátorem, jmenovaným členskou 

schůzi Sdružením pro plynofikaci Budišovsko. 

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

 

Ad 7) Seznámení s výsledky kontroly hospodaření a závěrečným účtem Svazku obcí 

„Skládka   TKO“ 
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Zastupitelé byly seznámeni s výsledky kontroly hospodaření a s návrhem závěrečného účtu 

Svazku obcí, které jsou též zveřejněny na úřední desce obce. Zastupitelé vzali informaci na 

vědomí. 

 

Ad 8) Projednání žádosti Veteran Vehicle Club Březník o povolení průjezdu 

VVC Březník požádal obec o povolení průjezdu historických vozidel po zpevněných polních 

cestách v katastru obce ve dnech 10. – 12. 7. 2015 po trase z Pyšela přes Kamenou do Vanče. 

Zastupitelé žádost projednali a souhlasí  s průjezdem  za podmínek, že případné škody na 

komunikaci budou neprodleně odstraněny na náklady žadatele. 

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

 

Ad 9) Návrh rozpočtového výhledu obce 

Zastupitelé sestavili návrh rozpočtového výhledu obce Kamenná na roky 2016-2020. Návrh 

bude zveřejněn na úřední desce. 

 

Ad 10) Rozpočtová opatření  
Starosta obce seznámil zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními v rámci své 

kompetence. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 
 

Ad 11) Divadelní představení 

Dne 30. 5. 2015 v 18:00 hod. sehraje Divadlo Klauniky Brno v KD v Kamenné představení 

Don Quijote de la Ancha. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že náklady na divadelní představení uhradí obec. Občané 

Kamenné a Klementic s trvalým pobytem v obci budou mít vstup na představení zdarma. 

Pro ostatní vstupné Kč 100,-. 

 

Ad 12) Různé 

Pna Josef Rouš podal zastupitelům informace z nedávné valné hromady ekologického 

mikroregionu Horácko ve Vladislavi. 

Starosta obce informoval o podaných žádostech na dotace: oplocení koupaliště, dětské hřiště a 

oprava střechy skladu za KD. 

 

Ad 13) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21:50 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:  Stanislav Rouš, Aleš Adam, Vítězslava Čechová, Libor   

Macháček,     Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš,  

Omluveni:  Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané:  Jaroslava Navrátilová 

 
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


