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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 16. června 2017 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtové opatření 

4) Různé 

5) 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 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 p. Josefa Rouše. 

Starosta konstatoval, 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 

Starosta obce přečetl zastupitelstvu přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za měsíc květen 2017.  

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Vodoinstalační práce – č.p. 45      78.021,- Kč 

Svoz a uložení odpadu         8.816,- Kč        

Záloha na plyn            3.560,- Kč     

Refundace autobusu – duben          7.160,- Kč      

Práce strojem v obci        10.648,- Kč 

Záloha na elektřinu                 3.860,- Kč 

Pojistné                                                                                    12.467,- Kč 

Přípravné stavební práce – rybník                                         124.206,- Kč 

Nátěry podhledů-budova na koupališti 11.095,- Kč 

Svoz nebezpečného odpadu   6.998,- Kč 

Přepravní služby   3.200,- Kč 

Materiál k opravám – č.p. 45   4.086,- Kč 

 

 

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

kompetence. 

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 

Úplné znění schváleného rozpočtového opatření je zveřejněno na internetových stránkách 

obce www.kamenna-tr, v části úřední deska, do listinné podoby lze nahlédnout na obecním 

úřadě v úřední hodiny: čtvrtek 14:00 – 18:00. 

 

 

Ad 4) Různé 

Starosta obce seznámil zastupitele s příspěvkem mikroregionu Horácko na projekt  

„Malované mapy Třebíčska“.  

Zastupitel p. Aleš Adam informoval zastupitele s probíhajícími stavebními pracemi na 

shválených dotačních titulech. 

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 

 

http://www.kamenna-tr/
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Ad 5) 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, p. Josef Rouš 

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

   p. Josef Rouš, p.Vítězslava Čechová, 

Omluveni: p. Libor Macháček, Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 

 


