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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 6. listopadu 2015 

 
1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření 

4) Rozpočtová opatření-úprava výdajové položky nad 100.000,-  

5) Poděkování myslivcům 

6) Plán inventur 

7) Směrnice k finanční kontrole 

8) Návrh na vydání Územního plánu Kamenná 

9) Žádost Oblastní charity Třebíč 

10) Smlouva o zřízení věcného břemene 

11) Výběr dodavatele-zateplení stropu č.p. 45 

12) Výběr dodavatelů dveří a nábytku – rekonstrukce OÚ 

13) Optická síť 

14) Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

15) Různé 

16) 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 byl doplněn o body: výběr dodavatele na zateplení stropu, výběr 

dodavatelů dveří a nábytku-rekonstrukce OÚ, optická síť, dílčí přezkoumání hospodaření 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 přečetl zastupitelstvu přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za měsíc září a říjen. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Vyúčtování za plyn-doplatek                   3.011,- 

Oprava elektrického rozvaděče        9.071,-        

Stůl a lavičky-dětské hřiště                 11.917,- 

Roční správa databáze účetních programů         6.246,-       

Materiál k opravám na koupališti                  7.897,-      

Svoz a uložení odpadu         9.290,- 

Refundace autobusu červenec-září     24.003,- 

Záloha na elektřinu  2x         3.860,- 

Výroba a montáž plech. plotu na koupališti  52.584,- 

Svoz a uložení odpadu 7.396,-  

Aktualizace programů    3.011,- 

Montáž krovů-sklad za KD 43.818,- 

Pořez a impregnace řeziva-sklad za KD 13.987,- 

Právní služby   3.900,- 

Výměna oken a dveří v budově  č.p. 45 65.178,- 

 

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) Rozpočtová opatření - úprava výdajové položky v hodnotě nad 100 000,-Kč 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení výdajové položky: stavby – sportovní zařízení 

v majetku obce v hodnotě 101.882,- Kč (dětské hřiště u Halačkových) 

 

Ad 5) Poděkování myslivcům  
MS Kamenná darovalo zastupitelstvu 1 ks srnčí zvěře,  jako poděkování za užívání obecních prostor. 

Zastupitelstvo obce děkuje MS Kamenná. Zvěřina byla zpracována na guláš a na jeho ochutnávku dne 

7. 11. 2015 byli pozváni všichni občané do místní hospody. 

  

Ad 6) Plán inventur 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s harmonogramem inventarizačních prací a jmenováním 

inventarizační komise a poté schválilo Plán inventur na rok 2015. 

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

  

Ad 7) Směrnice k finanční kontrole 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici k finanční kontrole, která nahrazuje směrnici z 

29. 6. 2009. 

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

 

Ad 8) Návrh na vydání Územního plánu Kamenná 

Městský úřad Třebíč, odd. Úřad územního plánování, jakožto pořizovatel územně plánovací 

dokumentace, předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání Územního plánu Kamenná s jeho 

odůvodněním. 

Zastupitelstvo obce vyhovuje námitkám, bere na vědomí připomínky a vymezení ploch, ukončuje 

platnost dosavadního Územního plánu obce Kamenná a vydává Územní plán Kamenná formou 

opatření obecné povahy.  

Usnesení č. 1. až 11. vztahující se k vydání územního plánu je součástí tohoto zápisu. 

 

Ad 9) Příspěvek Oblastní charitě Třebíč 

V souvislosti se změnou financování sociálních služeb – Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina se 

zvyšuje spoluúčast obcí na tomto financování. Oblastní charita Třebíč požádala Obec Kamenná o výši 

příspěvku 53,- Kč na obyvatele. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí příspěvku 11.130,- Kč na provoz Oblastní charity 

Třebíč. 

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

 

Ad 10) Smlouva o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podpisem smlouvy mezi obcí Kamennou a firmou E.ON Distribuce, 

a.s. o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1230/8 v k.ú. Kamenná nad Osl. pro umístění 

kabelového vedení, dokud nebudou splněny podmínky obce, uveřejněné v zápise ze zasedání dne       

23. 1. 2015.  Komunikace nebyla uvedena do původního stavu. 

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

 

11) Výběr dodavatele-zateplení stropu č.p. 45 

Zastupitelé posoudili čtyři cenové nabídky od dodavatelů na zateplení stropu v budově č. p. 45 a 

vybrali firmu IZOPOL, která podala nejnižší cenovou kalkulaci. 

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
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12) Výběr dodavatelů dveří a nábytku – rekonstrukce OÚ 

Zastupitelé projednali a schválili cenové nabídky k plánované kompletní rekonstrukci kanceláře OÚ a 

přilehlé chodby. Ze tří nabídek na bezpečnostní dveře byla vybrána cenová nabídka firmy „HT dveře“ 

23.990,- Kč.  

Na základě dobrých zkušeností byla na dodávku nábytku vybrána firma Milan Novák. Cena za výrobu 

nábytku je stanovena na 54.500,- Kč. 

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

 
13) Optická síť 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky jednání Rady ekologického mikroregionu – Horácko 

k ukončení projektu „Optická síť“. Příčinou je nemožnost realizace projektu z časových důvodů. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

14) 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. 

 

15) Různé 
Starosta obce a zastupitel p. Aleš Adam informovali o průběhu prací na dotačním titulu - zajištění 

bezpečnosti oken a dveří obecní knihovny a o závěrečném vyúčtování dotací oplocení koupaliště a 

opravy střechy skladu za KD. Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

Zastupitelé schválili darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru Kč 750,- měsíčně na provoz 

místní prodejny smíšeného zboží po dobu provozování, s platností od 2.1.2016 

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 

 

Ad 16) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21.15 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, 

Přítomní členové zastupitelstva:  Stanislav Rouš, Aleš Adam, Mgr. Marie Mikynová, Josef 

Rouš, Libor Macháček  

Omluveni:  Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané:  Jaroslava Navrátilová 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


