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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 6. února 2016 

 

1) Zahájení 

2) Souhlas s realizací Strategie rozvoje MAS Podhorácko 

3) Smlouva o zřízení věcného břemene 

4) Výroční zpráva o činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. 

5) Závěr 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 15:05 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 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. Aleše Adama 

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) Souhlas s realizací Strategie rozvoje MAS Podhorácko 

Zastupitelstvo obce Kamenná souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

regionu MAS Podhorácko na území obce. 

Hlasování: 

Usnesení č. 1 bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 3) Smlouva o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo obce schválilo „Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330030553/002“ na 

pozemku p.č. 1230/8 v k.ú. Kamenná nad Oslavou pro umístění kabelového vedení NN pro 

výstavbu přípojky odběrného místa na pozemku p.č. 182/1. 
Hlasování: 

Usnesení č. 2.  bylo přijato: 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 4) Výroční zpráva o činnosti v oblasti zákona 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 5) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 15.50 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

Zapsala a za správnost: Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marie Mikynová, p. Aleš Adam 

Přítomní členové zastupitelstva:  Stanislav Rouš, Aleš Adam, Libor Macháček,                   

Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, Ing. Pavel Duran 

Omluveni:  Vítězslava Čechová 

Přítomní občané:  Jaroslava Navrátilová 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


