Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná
dne 8. června 2018
1) Zahájení
2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč
3) Rozpočtová opatření
4) Schválení darovací smlouvy - Nemocnice Třebíč o poskytnutí finančního daru
5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
6) Stanovení počtu členů zastupitelstva
7) Záměr o zakoupení pozemku
8) Projednání nabídky odkoupení lesních pozemků
9) 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 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce p. Jaroslavu Navrátilovou,
ověřením zápisu určil p. Aleše Adama 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 duben a květen 2018.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje:
Svoz a uložení odpadu duben, květen
25.171,- Kč
Rozšíření veř. osvětlení u KD-elektroinst. práce
162.527,- Kč
Refundace autobusu – březen
8.820,- Kč
Opravy KD – stavební práce
63.978,- Kč
Opravy KD – stavební práce
30.129,- Kč
Záloha na elektřinu
4.050,- Kč
Opravy KD-malba,nátěry,oprava omítek
20.855,- Kč
Opravy – koupaliště
38.857,- Kč
Opravy - koupaliště
53.543,- Kč
Opravy KD – elektroinst. práce
50.200,- Kč
Vybavení suterénu KD
85.600,- Kč
Refundace autobusu –duben
8.392,- Kč
Stavební práce – rybník
11.181,- Kč
Záloha na výrobu oken - KD
33.000,- Kč
Drcená kůra-záhony obecní zeleně
4.366,- Kč
Svíčky s potiskem kapličky
8.652,- Kč
Technický dozor - rybník
8.000,- Kč
Materiálové náklady-technika k sečení
5.835,- Kč
Záloha na výrobu vrat - KD
50.000,- Kč
Roční uzávěrka, správa databáze
3.680,- Kč
Zdravotní a redukční řez stromů
3.260,- Kč
Prohrnování a posyp komunikací
21.093,- Kč
Elektromontážní práce - rozhlas
9.409,- Kč
Materiál k opravám-podium koupaliště
16.331,- Kč
Opravy KD – elektroinst. práce
45.918,- Kč
Divadelní představení v KD
7.000,- Kč
Vybavení suterénu KD
15.000,- Kč
Stromy k výsadbě u rybníka
5.310,- Kč
Pohoštění – slavnost u kapličky
3.710,- Kč
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Ad 3) Rozpočtová opatření
Účetní obce seznámila zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 2 až 5 v rámci
kompetence starosty obce. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí
Ad 4) Schválení darovací smlouvy Nemocnice Třebíč o poskytnutí finančního daru
Zastupitelé projednali a schválili darovací smlouvu, kterou Nemocnice Třebíč zaslala obci po
schválení žádosti o příspěvek, které proběhlo na zasedání zastupitelstva dne 13. dubna 2018.
Výsledky hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0
Ad 3) Smlouva o zřízení a vymezení věcného břemene
Zastupitelé schválili smlouvu č. JI-014330045197/001 o zřízení věcného břemene pro E.ON
Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 1237 v k.ú. Kamenná nad Oslavou za účelem umístění a
provozování distribučního zařízení.
Hlasování:
Usnesení č. 1 bylo přijato: 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ad 6) Stanovení počtu členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce oznamuje v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, že ve dnech 5. a 6. října 2018 bude do zastupitelstva obce Kamenná voleno celkem 7 členů
zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022. Oznámení je zveřejněno na úřední desce i elektronické
úřední desce.
Ad 7) Záměr o odkoupení pozemku
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, oznamuje záměr
odkoupit pozemek p. č. 1271/2 o výměře cca 70 m2 od Jana Vařílka, Kamenná č. 24 za účelem
přístupnosti inženýrských sítí. Pozemek se nachází v k.ú. Kamenná nad Oslavou. Kupní cena byla
stanovena 30,- Kč za m2. Zastupitelsto rozhodlo, že správní poplatky spojené s vkladem do KN
zaplatí Obec Kamenná.
Ad 8) Projednání nabídky odkoupení lesních pozemků
Zastupitelstvo projednalo nabídku odkoupení lesních pozemků a pověřilo starostu obce p. Stanislava
Rouše a Ing. Pavla Durana k dalšímu jednání.
Ad 9) Závěr
Starosta obce prohlásil ve 20:30 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad
jednání.
Přítomní členové zastupitelstva:

Přítomní občané:

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

Dne: 11. 6. 2018
Vypracovala:

p. Jaroslava Navrátilová

Ověřovatelé zápisu:

p. Aleš Adam

Omluveni:

p. Josef Rouš
Starosta obce:

p. Stanislav Rouš

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky:
Sňato:
2

