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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 16. září 2016 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření 

4) Žádost p. Zádrapy 

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 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 a 

červenec. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Zemní práce strojem        51.577,- Kč 

Svoz a uložení odpadu-červen        8.554,- Kč        

Projektová dokumentace-rybník              104.060,-  Kč    

Refundace autobusu- červen          7.943,- Kč      

Využívání sběrných dvorů  I-VI/2016       6.146,- Kč 

Záloha na elektřinu                3.860,- Kč 

Výroba a montáž madel na koupališti  8.800,- Kč 

Police do knihovny    5.200,- Kč 

Dodávka kameniva-oprava cest  96.800,- Kč 

Kontejner na TKO-Klementice    8.610,- Kč 

Refundace autobusu – červenec    6.974,- Kč 

Monitor + instalace   7.776,-  Kč 

Svoz a uložení odpadu-červenec   9.093,-  KČ 

Oprava kříže /žulový podstavec/ 67.760,-  Kč 

Zálohová faktura na okna a dveře – budova na koupališti 75.090,-  Kč 

Výroba žebříků na koupaliště 20.000,-  Kč 

Skříň – chodba OÚ   5.939,-  Kč 

 

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

kompetence. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 4) Žádost p. Zádrapy 

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

prominutí placení poplatku za komunální odpad. Zastupitelé konstatovali, že dle „Obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2015 Obce Kamenná“, se tato skupina osob od placení poplatku 
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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 diskriminační a nezákonné. Proto se rozhodli žádosti nevyhovět. 

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

 

 Ad 5) Různé 

Správce obecního vozidla p. Aleš Adam zdůvodnil zastupitelům omezení půjčování vozidla 

členům SDH pro sportovní účely. Důvodem bylo nedodržení ústní dohody o opravě 

poškozeného nárazníku ve stanoveném termínu. 

 

Obec Kamenná děkuje ZD Budišov za bezplatné poskytnutí techniky při opravě polních cest. 

 

Ad) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:20 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, Mgr. Marie Mikynová, Aleš Adam, Ing. 

Pavel Duran, Josef Rouš , Libor Macháček 

Omluveni: Vítězslava Čechová  

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


