Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná
dne 5. srpna 2017
1) Zahájení
2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč
3) Rozpočtové opatření
4) Zpráva finančního a kontrolního výboru
5) Schválení přijetí bankovních úvěrů na akci „Vodní nádrž Kamenná“
6) Žádost MŠ Budišov o příspěvek
7) 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 7 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 7 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:
Členský příspěvek-mikroregionu Horácko
3.135,- Kč
Svoz a uložení odpadu
12.655,- Kč
Záloha na plyn 2x
3.560,- Kč
Refundace autobusu – květen
8.207,- Kč
Analýzy pitné vody
12.826,- Kč
Záloha na elektřinu 2x
3.860,- Kč
Materiál k opravám-č.p. 45
8.844,- Kč
Křovinořez, žací hlava
14.990,- Kč
Malované mapy Třebíčsko /-příspěvek od Horácka 7.853,-/ 7.914,- Kč
Svoz a uložení odpadu
8.319,- Kč
Výmalba inter. KD, oprava omítek, nátěry konstrukcí
29.480,- Kč
Kopírka, instalace
22.965,- Kč
Refundace autobusu – červen
8.682,- Kč
Za využívání sběrného dvora
4.204,- Kč
Materiál k opravám – KD
3.535,- Kč
Knihy do knihovny
4.983,- Kč
Ad 3) Rozpočtová opatření
Starosta obce seznámil zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 3 a č.4 v rámci
své kompetence.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5 k přijetí úvěrů od Komerční
banky v Třebíči na předfinancování a spolufinancování akce „Vodní nádrž Kamenná“ ve výši
2.178.000,- Kč.
Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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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) 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 červen 2017. Nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí.
Předsedkyně Kontrolního výboru Vítězslava Čechová informovala zastupitelstvo o výsledcích
kontroly za leden až červen 2017. Nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí.
Ad 5) Schválení přijetí bankovních úvěrů na akci „Vodní nádrž Kamenná“
Zastupitelstvo obce Kamenná oslovilo za účelem financování akce: „Vodní nádrž Kamenná“
následující banky: Českou spořitelnu, a. s., Komerční banku, a. s. a po zvážení předložených
nabídek vybralo jako vítěznou Komerční banku, a.s..
Zastupitelstvo obce Kamenná schvaluje přijetí 2 úvěrů od Komerční banky, a.s.,
IČ: 45317054, na financování projektu: „Vodní nádrž Kamenná“ a to následovně: viz.
Usnesení č. 1, které je nedílnou součástí zápisu.
Hlasování:
Usnesení č. 1 bylo přijato: 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ad 6) Žádost MŠ Budišov o příspěvek
Ředitelka MŠ Budišov zaslala obci žádost o sponzorský dar na zakoupená lehátka do
Mateřské školy Budišov.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že přispějí částkou na zakoupení 2 ks lehátek.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podáním žádosti zřizovateli MŠ a ZŠ Budišov o zařazení
obce Kamenná do spádovosti.
Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ad 7) Závěr
Starosta obce prohlásil ve 20:15 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán
pořad jednání.
Zapsala a za správnost:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomní členové zastupitelstva:

Jaroslava Navrátilová
Josef Rouš, Mgr. Marie Mikynová
Stanislav Rouš, Mgr. Marie Mikynová, Aleš Adam,
Vítězslava Čechová, Josef Rouš , Libor Macháček,
Ing. Pavel Duran

Omluveni:
Přítomní občané:

Jaroslava Navrátilová

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky:
Sňato:
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