
 1 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 3. července 2015 

 
1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření  

4) Projednání a schválení smlouvy o zápůjčce stanu 

5) Různé 

6) 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.  

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 Josefa Rouše. 

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatele a ověřovatele zápisu 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

Starosta konstatoval, že zápis z předcházejícího zasedání byl ověřen a vystaven k nahlédnutí na 

úřední desce. Proti minulému 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 květen a 

červen. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Odkup popelnic od AVE-CZ                      4.414,- 

Pojistné – roční          12.467,-     

Náklady na psa v útulku   2x                     1.550,- 

Příspěvek Horácku – optická síť           74.200,-       

Členský příspěvek Horácku            3.180,- 

Svoz a uložení odpadu – ESKO-T           8.648,- 

Aktualizace účetních programů           3.823,- 

Záloha na elektřinu  2x             3.860,- 

Zimní posyp a prohrnování   9.032,- 

Rozbor vody 13.056,-  

Svoz odpadu   9.216,- 

Židle a stoly do kulturního domu 55.194,- 

Komínové díly – sklad za KD 20.532,- 

Oprava oplocení koupaliště 63.652,- 

Doprava kanalizačních trubek   3.080,- 

Závěsy – sál KD   3.333,- 

Lesní práce /těžba, pěstební činnost/   6.604,- 

Pracovní desky a skříňky – koupaliště 20.300,- 

Malířské práce – KD   4.250,- 

Plakátovací plocha   5.000,- 

Zábradlí ke koupališti-materiál 10.014,- 
 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření  
Starosta obce seznámil zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními v rámci své 

kompetence. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 
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Ad 4) Projednání a schválení smlouvy o zápůjčce stanu  

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zápůjčce mezi obcí Kamenná a 

ekologickým mikroregionem Horácko. 

  

Usnesení zastupitelstva obce č. 1:  

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zápůjčce mezi obcí Kamenná a ekologickým 

mikroregionem Horácko.  

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

 
   

Ad 5) Různé 

Starosta obce informoval zastupitele s návrhem rozhodnutí o námitkách a připomínkách 

k Návrhu Územního plánu Kamenná uplatněných dne 17. 6. 2015 na veřejném projednání. 

Starosta obce informoval o průběhu prací na letošních dotačních titulech: oplocení koupaliště, 

oprava střechy skladu za KD, zálohování dat obce, zajištění bezpečnosti oken a dveří obecní 

knihovny. 

Starosta obce informoval o zamítnuté dotaci na dětské hřiště a dalším postupu při obnově 

prvků dětského hřiště v Kamenné. 

Zastupitel p. Aleš Adam informoval o průběhu zemních prací v Klementicích, u Zbořeného 

mostu a pod Vávrovým kopcem. 

Zastupitel p. Josef Rouš informoval o výsledcích schůze Sdružení pro plynofikaci 

Budišovsko, kde bylo rozhodnuto o zrušení sdružení a jmenování likvidátora. 

Zastupitelé vzali informace na vědomí. 

 
 

Ad 12) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21.10 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

Zapsala a za správnost: Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu: Josef Rouš, Mgr. Marie Mikynová 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Libor Macháček, Mgr. Marie Mikynová,        

Josef Rouš, Stanislav Rouš 

Omluveni: Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


