Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná dne 11. prosince 2017
1) Zahájení
2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč
3) Rozpočtové opatření
4) Rozhodnutí o koupi pozemků
5) Návrh rozpočtu
6) Rozpočtové provizorium
7) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
8) Žádost a smlouva o dotaci pro Oblastní charitu Třebíč
9) Darovací smlouva pro MŠ Budišov
10) Žádost a darovací smlouva pro ZŠ Budišov
11) Žádost Českého svazu včelařů o poskytnutí daru
12) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členům zastupitelstva ÚSC
13) Žádost p. Dobrovolného Davida
14) Obecní ples
15) Plán inventur
16) Přenosový bod internetu
17) Různé
18) Závěr
Ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil v 18:05 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. Marie Mikynovou a p. 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 říjen a listopad.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje:
Svoz a uložení odpadu
8.448,- Kč
Opravy na kapličce-říjen
128.742,- Kč
Refundace autobusu – září
7.775,- Kč
Technický doroz-rybník
16.000,- Kč
Záloha na elektřinu
2x
3.860,- Kč
Stavební práce-rybník
429.932,- Kč
Svoz a uložení odpadu
14.511,- Kč
Stavební práce-protlak-rybník
56.870,- Kč
Geodet. práce-studie-„Čistá voda“
11.568,- Kč
Elektroinstal. práce-koupaliště
37.578,- Kč
Refundace autobusu –říjen
8.530,- Kč
Opravy na kapličce-listopad
146.228,- Kč
Vývěsky-koupaliště
7.571,- Kč
Doplatek - opr.fasády-dotace“Sportoviště“
49.263,- Kč
Stavební práce-rybník
480.919.- Kč
Obrubníky, dlažba-koupaliště
16.698,- Kč
Lesnické práce/sázení,vyžínání,těžba,soustřeďování/
36.718,- Kč
Geodet. práce-koupaliště
5.808,- Kč
Přepravní služby
4.000,- Kč
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Ad 3) Rozpočtová opatření
p. Jaroslava Navrátilová seznámila zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 9 až 12
v rámci kompetence starosty obce. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.
Ad 4) Rozhodnutí o koupi pozemku
Zastupitelstvo obce Kamenná rozhodlo o odkoupení pozemku dle zveřejněného záměru ze dne
11.10.2017.
Odkoupení pozemku p. č. 612/7 v k.ú. Kamenná nad Oslavou o výměře 141 m2 od JUDr. Jindřicha
Zedníčka, Žerotínovo nám. 20/16, Třebíč za účelem přístupnosti inženýrských sítí. Kupní cena byla
stanovena na 50,- Kč za m2. Zastupitelsto rozhodlo, že správní poplatky spojené s vkladem do KN
zaplatí Obec Kamenná.
Usnesení č. 1 bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Ad 5) Návrh rozpočtu na rok 2018
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2018. Návrh rozpočtu pro rok 2018 je zveřejněn
na úřední desce i elektronicky.
Ad 6) Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do doby přijetí nového rozpočtu na rok 2018, bude čerpat v roce 2018
měsíčně částku do výše do 1/12 rozpočtu roku 2017.
Hlasování:
Usnesení č. 2 bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ad 7) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu, který je zveřejněn na úřední
desce i elektronické úřední desce.
Ad 8) Žádost a smlouva o dotaci pro Oblastní charitu Třebíč
Oblastní charita Třebíč požádala Obec Kamennou o dotaci na provozní náklady v roce 2018 ve výši
příspěvku 63,- Kč na obyvatele s tímto odůvodněním: “Vzhledem k tomu, že naše služby pomáhají
občanům v tísni a chrání veřejnost před rizikovým chováním některých skupin klientů, věříme, že
svým příspěvkem vyjádříte důležitost těchto služeb pro Vaši obec i občany.“
Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí dotace 13.000,- Kč na provoz Oblastní charity Třebíč a
schválilo smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování:
Usnesení č. 3 bylo přijato: 5 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Ad 9) Darovací smlouva pro MŠ Budišov
Zastupitelé schválili darovací smlouvu pro MŠ Budišov na částku 3.580,- Kč – cena 2 ks dětských
lehátek. Žádost byla schválena na zasedání zastupitelstva dne 5.8.2017.
Hlasování:
Usnesení č. 4 bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ad 10) Žádost a darovací smlouva pro ZŠ Budišov
Ředitel ZŠ Budišov zaslal obci žádost o finanční dar na financování sportovních a kulturních aktivit
pro žáky školy. Zastupitelé projednali a schválili darovací smlouvu ve výši 14.000,- Kč pro účely
rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže.
Hlasování:
Usnesení č. 5 bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ad 11) Žádost ZO Českého svazu včelařů Budišov o dar
ZO ČSV Budišov zaslala obci žádost o poskytnutí daru Kč 5.000,- na připravovanou fotoknihu a
veterinární opatření k ozdravení chovaných včelstev. Zastupitelé projednali žádost a rozhodli, že
v současné době nepřispějí.
Výsledky hlasování: pro 1, proti 5, zdržel se 0.
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Ad 12) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členům zastupitelstva ÚSC
Zastupitelstvo obce Kamenná v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členům
zastupitelstva ÚSC stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
800,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. Zastupitelstvo obce stanovilo odměnu
za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10.950,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. Zastupitelstvo obce stanovilo odměnu za výkon funkce
místostarostky jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 5.913,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována od 1. 1. 2018.
Hlasování:
Usnesení č. 6 bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ad 13) Žádost p. Dobrovolného Davida
Pan David Dobrovolný požádal obec o odkup pozemku za domem. Zastupitelé žádost zamítli
z důvodu budoucí výstavby obecní infrastruktury.
Výsledky hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0.
Ad 14) X. Obecní ples
Obec Kamenná, Kameňáci o.s., MS Kamenná a SDH Kamenná pořádají v pátek dne 19. ledna 2018
v kulturním domě v Kamenné již desátý ročník obecního plesu. Bližší informace ke konání plesu:
www.kamenna-tr.cz, www.sdhkamenna.eu, www.kamenaci.eu
Zastupitelstvo rozhodlo o spoluúčasti obce na akci formou poskytnutí prostor kulturního domu,
dokoupení, či zapůjčení nezbytných vybavovacích předmětů a zaplacení hudby.
Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Ad 15) Plán inventur
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s harmonogramem inventarizačních prací a jmenováním
inventarizační komise a poté schválilo Plán inventur pro rok 2017.
Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Ad 16) Přenosový bod internetu
Starosta obce informoval zastupitele o nabídce společnosti Nova-Net na zřízení přenosového bodu
internetu. Zastupitelstvo pověřilo starostu o dojednání podmínek pronájmu.
Ad 17) Různé
Zastupitel p. Aleš Adam seznámil zastupitele s jednáním s firmou VM Rekostav s.r.o. ohledně opravy
překopu komunikace u č. p. 79. Překop bude opraven v jarních měsících.
Ad 18) Závěr
Starosta obce prohlásil ve 19:50 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad
jednání.
Zapsala a za správnost:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomní členové zastupitelstva:

Omluveni:

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

Přítomní občané:

Jaroslava Navrátilová

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky:
Sňato:
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