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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 29. července 2016 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření  

4) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

5) Pouť – příspěvek na organizační zajištění 

6) Žádost p. Zádrapy 

7) Kontejnery na kovový odpad 

8) Provozní řád dětského hřiště-víceúčel. vodní nádrž 

9) Odstoupení od smlouvy s firmou Litovel 

10) Pronájem části pozemku p.č. 1230/8 

11) Různé 

12) 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 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 Josefa Rouše. 

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatele a ověřovatele zápisu 6 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 červen. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Elektroinstalační práce-opravy OÚ     20.537,- Kč 

Svoz a uložení odpadu      13.961,- Kč     

Oprava fasády – č.p. 45/doplatek/                39.785,- Kč     

Refundace autobusu- květen         7.957,- Kč      

Zásobníky na papírové ručníky            3.058,- Kč 

Záloha na elektřinu                3.860,- Kč 

Oprava kříže                                                                            25.400,- Kč 

Úprava polních cest     9.000,- Kč 

Doprava recyklátu-cesty   30.692,- Kč 

Info vitríny – č.p. 45     4.584,- Kč 

Lesní práce      8.228,- Kč 

Oprava ostění–budova č.p. 45      4.000,- Kč 

Přepravní služby-oprava cest      3.582,- Kč 

Materiál k opravám na koupališti          5.427,- Kč 

Výroba a montáž madel na koupališti         6.600,- Kč 

Přepravní služby             6.400,- Kč 

 

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) Zpráva o výsledcích kontroly finančního a kontrolního výboru  
Člen finančního výboru p. Aleš Adam informoval zastupitelstvo obce o výsledcích kontroly 

účetních dokladů obce za leden až květen 2016. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

Předsedkyně Kontrolního výboru Vítězslava Čechová informovala zastupitelstvo o výsledcích 

kontroly za leden až červen 2016. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

  

Ad 5) Pouť – příspěvek na organizační zajištění /hudba/  
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek pro SDH Kamenná na organizační 

zajištění sousedského posezení dne 5. 8. 2016 ve výši ceny hudební produkce. 

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

  

Ad 6) Žádost p. Zádrapy 

Pan Zádrapa, majitel rekreačního objektu v katastru obce, zaslal žádost o prominutí placení 

poplatku za komunální odpad. Nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 Obce Kamenná, 

která byla schválena zastupitelstvem obce v prosinci 2015 a nabyla účinnosti od 1. 1. 2016, 

tuto skupinu osob od placení poplatku neosvobozuje. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 

také metodické pokyny a materiály k tomuto problému zaslané Ministerstvem vnitra a 

Ministerstvem financí a upozornění Kanceláře veřejného ochránce práv, že osvobození jedné 

skupiny poplatníků od placení poplatků je nezákonné. Proto se rozhodli žádosti nevyhovět. 

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

 

Ad 7) Kontejnery na kovový odpad 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy ESKO-T na svoz kovového odpadu pomocí 

kontejnerů na určené druhy kovového odpadu. Rozhodli, že nabídku nevyužijí. 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 

 

Ad 8) Provozní řád dětského hřiště - víceúčelová vodní nádrž 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo „Provozní řád dětského hřiště v areálu víceúčelové 

vodní nádrže“, který bude vyvěšen u tohoto dětského hřiště a zveřejněn na internetových 

stránkách obce.  

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

 

Ad 9) Odstoupení od smlouvy s firmou Litovel 

Zastupitelstvo obce rozhodlo odstoupení od smlouvy mezi Obcí Kamenná a firmou Litovel.  

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 

 

Ad 10) Pronájem části pozemku p.č. 1230/8 v k.ú. Kamenná nad Oslavou 

Zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu části pozemku p. č. 1230/8 v k. ú. Kamenná nad Oslavou  

o výměře cca 100 m
2
 paní Zuzaně Trlidové za podmínek, že bude pozemek udržován, 

nebudou zřizovány stavby ani oplocení a pozemek musí být přístupný pro opravy 

inženýrských sítí. 
Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad 11) Různé 

Starosta obce informoval přítomné, že byla schválena další dotace z Kraje Vysočina na 

zabezpečení  oken a dveří budovy na koupališti.  

Zastupitel p. Aleš Adam předložil zastupitelům cenovou nabídku na posuvnou bránu 

k budově č.p. 45. P. Stanislav Rouš informoval zastupitele o průběhu žádosti o dotaci na 

rybník. 
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Ad 12) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20.40 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: Stanislav Rouš, Mgr. Marie Mikynová, Aleš Adam, 

Vítězslava Čechová, Josef Rouš , Libor Macháček 

Omluveni: Ing. Pavel Duran  

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


