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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 11. prosince 2015 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření  

4) Návrh rozpočtu na rok 2016 

5) Rozpočtové provizorium 

6) Obecně závazná vyhláška 

7) Návrh rozvojového plánu obce na období 2016 - 2020 

8) Obecní ples 

9) Informace z Valné hromady ekologického mikroregionu Horácko  

10) Informace o projektu „Dvořácký rybník“ 

11) Různé 

12) Závěr  

 

Ad 1) Zahájení 

Mgr. Marie Mikynová místostarostka obce zahájila v 19:10 zasedání zastupitelstva obce. 

Prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a na zasedání je přítomna 

nadpoloviční většina zastupitelů. Místostarostka p. Mikynová přednesla program zasedání 

zastupitelstva obce. Program zasedání byl doplněn o body:  

- Informace o projektu „Dvořácký rybník“ 

- Informace z Valné hromady Horácka – ekolog. mikroregionu 

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

Místostarostka pověřila vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce p. Jaroslavu 

Navrátilovou, ověřením zápisu určila p. Josefa Rouše a p. Libora Macháčka. 

Místostarostka konstatovala, 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 

Účetní obce předložila zastupitelstvu přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za měsíc listopad 

2015.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Dětské hřiště u Halačkových                101.882,- 

Práce strojem JCB        32.609,-        

Skleničky – víno                   10.938,- 

Zabezpečení EZS – knihovna             18.227,-       

Elektroinstalační práce EZS - OÚ                    4.978,-      

Svoz a uložení odpadu          9.352,- 

Záloha na elektřinu              3.860,- 

Svoz nebezpečného odpadu    9.019,-  

Oprava a seřízení, pneu, filtry – FORD TRANSIT    13.276,-  

 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření  
Účetní obce seznámila zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními v rámci 

kompetence starosty obce. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 
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Ad 4) Návrh rozpočtu na rok 2016 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2016. Návrh rozpočtu pro rok 

2016 je nedílnou součástí zápisu. 

 

 

Ad 5) Rozpočtové provizorium 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do doby přijetí nového rozpočtu na rok 2016, bude čerpat 

v roce 2016 měsíčně částku do výše do 1/12 rozpočtu roku 2015. 

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

 

 

Ad 6) Obecně závazná vyhláška  

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Kamenná č. 

2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016. 

Současně se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 ze dne 9. 11. 2012 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

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

 

 

Ad 7) Návrh rozvojového plánu obce na období 2016 - 2020 

Mgr. Marie Mikynová  předložila zastupitelstvu obce návrh Rozvojového plánu obce 

Kamenná na období 2016 – 2020. Zastupitelstvo projednalo a schválilo „Rozvojový plán obce 

Kamenná na období 2016 – 2020“. 

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

 

 

Ad 8) VIII. Obecní ples 2015 

Obec Kamenná, Kameňáci o.s., MS Kamenná a SDH Kamenná pořádají v pátek dne 8. ledna 

2016 v kulturním domě v Kamenné již osmý ročník obecního plesu. Bližší informace ke 

konání plesu: www.kamenna-tr.cz, www.sdhkamenna.eu, www.kamenaci.eu 

Zastupitelstvo rozhodlo o spoluúčasti obce na akci formou poskytnutí prostor kulturního 

domu, dokoupení, či zapůjčení nezbytných vybavovacích předmětů a zaplacení hudby. 

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

 

 

Ad 9) Informace z Valné hromady ekologického mikroregionu Horácko 

Zastupitel p. Josef Rouš podal informace ze zasedání Valné hromady ekologického 

mikroregionu Horácko. Informoval o zaslaných dobropisech od mikroregionu k příspěvkům 

obce na optickou síť z důvodu neuskutečnění projektu. 

 

Ad 10) Informace o projektu „Dvořácký rybník“ 

Mgr. Marie Mikynová informovala zastupitele o nutnosti aktualizace Projektové dokumentace 

„Novostavba rybníka v k.ú. Kamenná nad Oslavou“ (Ing. Miloš Charvát – IMC, 2009 a 

aktualizace podkladů pro přípravu žádosti o dotaci). V této souvislosti předložila zastupitelům 

nabídku firmy VZD INVEST s.r.o. na uvedené práce. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání aktualizace Projektové dokumentace „Novostavba 

rybníka v k.ú. Kamenná nad Oslavou“ a přípravy podkladů pro žádost o dotaci firmě VZD 

INVEST s.r.o. za předem stanovených podmínek.  

http://www.kamenna-tr.cz/
http://www.sdhkamenna.eu/
http://www.kamenaci.eu/
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Zastupitelstvo obce Kamenná zplnomocňuje starostu obce pana Stanislava Rouše, jako 

zplnomocněného zástupce jednat ve věci poskytnutí podpory z Ministerstva zemědělství 

v rámci podprogramu 129 293 „Podpora  opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve 

vlastnictví obcí“ na akci: Vodní nádrž Kamenná. 

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

Ad 11) Různé 

Účetní obce informovala zastupitele, že jsou již letos všechny realizované dotace finančně 

vypořádany. P. Aleš Adam podal předběžnou informaci o připravovaných dotačních titulech 

na příští rok. 

 

Ad 12) Závěr 

Místostarostka obce prohlásila v 20:40 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl 

vyčerpán pořad jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu:  p. Josef Rouš, p. Libor Macháček 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Vítězslava Čechová, Libor Macháček, Mgr. 

Marie Mikynová,  Josef Rouš,  

Omluveni:  p. Stanislav Rouš, Ing. Pavel Duran  

Přítomní občané:  Jaroslava Navrátilová 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


