Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná
dne 13. dubna 2018
1) Zahájení
2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
4) Projednání a schválení závěrečného účtu obce
5) Projednání a schválení účetní závěrky obce
6) Rozpočtová opatření
7) Rozúčtování nákladů na svoz odpadu
8) Čistá Vysočina
9) Mobilní svoz nebezpečného odpadu
10) Výroční zpráva v oblasti zákona č. 106/1999 Sb.
11) Žádost Nemocnice Třebíč o poskytnutí finančního daru
12) Seznámení s výsledky kontroly hospodaření a závěrečným účtem Svazku obcí pro komunální
služby
13) Různé
14) 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. Program zasedání byl doplněn o body:
- Seznámení s výsledky kontroly hospodaření a závěrečným účtem Svazku obcí pro
komunální služby
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 předložil zastupitelstvu obce přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za měsíc ledenbřezen 2018. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje:
Svoz a uložení odpadu prosinec až únor
29.204,- Kč
Materiál k opravám - KD
35.811,- Kč
Refundace autobusu – prosinec
6.160,- Kč
Svoz bioodpadu za min. rok
14.520,- Kč
Záloha na elektřinu 1,2/2018
13.560,- Kč
Stavební práce-rybník
316.334,- Kč
Vrt u KD
57.274,- Kč
Servis – Ford Transit
28.205,- Kč
Za využívání sběrných dvorů
13.112,- Kč
Vrt-instalační práce
42.736,- Kč
Refundace autobusu –leden
9.079,- Kč
Oprava veřejného osvětlení v prosinci a únoru
12.796,- Kč
Stavební práce-opravy suterénu KD
155.000,- Kč
Opravy v KD-vrtání zdiva
6.171,- Kč
Materiál k opravám KD
28.322.- Kč
Autopojištění
10.749,- Kč
Závěr. vyhodnocení dotace-kaplička
10.000,- Kč
Záloha na elektřinu 3/2018
6.780,- Kč
Záloha na plyn 1-3/2018
6.750,- Kč
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Stavební práce-rybník obtok
Refundace autobusu-únor
Výměna HDD-zálohování dat
Materiál k opravám-podium koupaliště
Záloha na vybavení suterénu KD
Rozšíření veř. osvětlení u KD-zemní práce
Honorář kapele – obecní ples
Bojler – suterén KD
Kotoučové závaží-tělocvična
Materiál – opravy KD

34.818,- Kč
8.392,- Kč
3.511,- Kč
16.331,- Kč
90.000,- Kč
96.026,- Kč
18.000,- Kč
6.129,- Kč
3.145,- Kč
3.518,- Kč

Ad 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná se sídlem Kamenná 70,
675 03 Budišov u Třebíče, IČO: 00377589 za rok 2017
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kamenná za rok 2017.
Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 14. srpna 2017 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne
21. září 2017 jako dílčí přezkoumání a 27. února 2018 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce, v souladu s § 4, zákona o přezkoumávání hospodaření.
Místo provedení přezkoumání: Obec Kamenná, Kamenná 70, 675 03 Budišov u Třebíče
Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání p. Miluše Procházková a
kontrolor p. Lenka Kalinová.
Podklady předložila: p. Jaroslava Navrátilová - účetní.
Předmětem přezkoumání hospodaření byly: údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumání
hospodaření.
Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Kamenná nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce vzalo „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná“
na vědomí.
Ad 4) Projednání a schválení návrhu závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017, který byl
zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 8. 3. 2018.
Usnesení zastupitelstva obce č. 1:
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet bez výhrad.
Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněn 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 5) Projednání a schválení účetní závěrky obce Kamenná k 31. 12. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo dle předložených účetních dokladů účetní závěrku za účetní
období roku 2017, sestavené k 31. 12. 2017.
Usnesení zastupitelstva obce č. 2:
Zastupitelstvo obce, jako zastupující orgán schvalující účetní uzávěrku obce zjistilo, že
předložené podklady ke schválení účetní uzávěrky poskytují dle paragrafu 16 vyhlášky č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek průkaznost účetnictví a finanční situace obce.
Zastupitelstvo obce schválilo dle předložených podkladů, stanovených směrnicí č. 1/2014
„Schvalování účetní závěrky Obce Kamenná“ účetní závěrku za účetní období roku 2017
sestavené k 31. 12. 2017.
Výsledky hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0
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Ad 6) Rozpočtová opatření
Starosta obce seznámil zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 1 v rámci své
kompetence.
Zastupitelstvo obce vzalo informaci 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 7) Rozúčtování nákladů na odpad
Účetní obce předložila zastupitelstvu rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz odpadu
v roce 2017. Náklady na sběr a svoz odpadů přepočítané na jednoho občana nebo rekreační objekt
činily v roce 2017 částku 557,- Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.
Rozúčtování nákladů na svoz odpadů je zveřejněno na úřední desce.
Výše poplatku za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2018 za osobu nebo za objekt určený
k rekreaci zůstává stejná, 400,- Kč. Výše poplatku za psa činí 60,- Kč.
Poplatky je možno uhradit na účet obce, č. 14528711, kód banky 0100, VS: číslo popisné, do
zprávy pro příjemce uvést jméno majitele domu; nebo v hotovosti, u účetní obce, v úřední
hodiny OÚ: čtvrtek 14:00 – 18:00.
Ad 8) Čistá Vysočina
Obec Kamenná se i letos zapojí do akce „Čistá Vysočina“ – jarní úklid veřejných prostranství
kolem silnice č. II/390.
Úklid v úsecích Kamenná - Zálesí, Kamenná – řeka Oslava a Kamenná - Klementice se koná
v sobotu 21. 4. 2017 od 14:00 hod. Sraz je u zastávky autobusu. Prosíme občany, zejména
mládež, o účast.
Ad 9) Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Starosta obce informoval zastupitele, že v sobotu 14. 4. dubna 2018 po 8.30 hod. proběhne
v naší obci sběr nebezpečného odpadu, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad.
Podrobnější informace jsou na úřední desce. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Ad 10) Výroční zpráva v oblasti zákona č. 106/1999 Sb.
Účetní obce seznámila zastupitele s obsahem „Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016“. Zastupitelé vzali obsah výroční zprávy na
vědomí. Výroční zpráva je zveřejněna na úřední desce i elektronické úřední desce.
Ad 11) Žádost Nemocnice Třebíč o poskytnutí finančního daru
Ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová zaslala obci žádost, zda by se mohla finančně
spolupodílet na zakoupení elektricky polohovatelných lůžek včetně nočních stolků nebo
transportních lehátek. Zastupitelé žádost projednali a rozhodli o poskytnutí finančního daru ve
výši 10.000,- Kč
Výsledky hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0
Ad 14) Seznámení s výsledky kontroly hospodaření a se závěrečným účtem Svazku obcí pro
komunální služby
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky kontroly hospodaření a se závěrečným účtem
Svazku obcí pro komunální služby Třebíč. Odkaz na tyto dokumenty je zveřejněn na úřední desce
obce. Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí.
Ad 16) Různé
Starosta obce informoval zastupitele o podaných žádostech o dotaci
- Oprava přístřešků na mobiliář na koupališti;
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- Výměna oken, dveří, vrat, schodiště a balkonu v objektu KD – žádost schválena.
Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem prací na rekonstrukci suterénu KD.
Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí.
Ad 17) Závěr
Starosta obce prohlásil ve 20:50 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad
jednání.
Přítomní členové zastupitelstva:

Stanislav Rouš, Mgr. Marie Mikynová, Ing. Pavel Duran,
p. Josef Rouš, p. Libor Macháček

Omluveni:

p. Aleš Adam, p. Vítězslava Čechová

Přítomní občané:

p. Jaroslava Navrátilová

Dne:
Vypracovala:

p. Jaroslava Navrátilová

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Marie Mikynová
p. Josef Rouš

Starosta obce:

p. Stanislav Rouš

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky:
Sňato:
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