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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 13. července 2018 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření 

4) Projednání výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce 

Kamenná 

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

6) Schválení zakoupení pozemku 

7) Seznámení s návrhem zápisu do obecní kroniky 

8) Sazebník úhrad za poskytování informací 

9) Různé 

10) 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 byl doplněn o body: 

- Sazebník úhrad za poskytování informací 

- Různé 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený a doplněný program zasedání 7 hlasy, proti 0, zdržel 

se 0.  

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce p. Jaroslavu 

Navrátilovou,  

k ověření 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 červen 2018.  

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz a uložení odpadu        9.011,- Kč        

Svoz nebezpečného odpadu        4.350,- Kč     

Refundace autobusu – květen         8.713,- Kč      

Stavební práce - rybník     123.816,- Kč 

Přepravní služby          8.000,- Kč 

Záloha na elektřinu                4.050,- Kč 

Členský příspěvek-Horácko                                                      3.135,- Kč 

Materiál. náklady-stříkačka-hasiči   8.960,- Kč 

Manipulační a provozní řád-rybník   6.050,- Kč 

Stůl, lavičky u rybníka 17.371,- Kč 

Foto obrázky   5.588,- Kč 

Cena pozemku-kupní smlouva   7.050,- Kč 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření 

Účetní obce seznámila zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 6 až 8 v rámci 

kompetence starosty obce, která jsou zveřejněna 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.  Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

http://www.kamenna-tr/


 2 

 

 

Ad 4) Projednání výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům 

obce Kamenná 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky kontroly provedené Ministerstvem vnitra dne 

18.4.2018.  Byla projednána opatření k prevenci nedostatků zjištěných v rámci kontroly a 

stanoveny odpovědné osoby, které budou dbát na důsledné dodržování stanovených opatření.  

Opatření k odstranění nedostatků jsou předmětem přijatého usnesení č. 1, které je nedílnou 

součástí zápisu. 

Hlasování: 

Usnesení č. 1 bylo přijato: 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 5) Zpráva o výsledcích kontroly finančního a kontrolního výboru  
Předseda finančního výboru Ing. Pavel Duran informoval zastupitelstvo obce o výsledcích 

kontroly účetních dokladů obce za leden až červen 2018. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

Předsedkyně kontrolního výboru Vítězslava Čechová informovala zastupitelstvo o výsledcích 

kontroly za leden až červen 2018. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí.   

 

Ad 6) Schválení zakoupení pozemku 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o odkoupení pozemku 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. Zastupitelstvo rozhodlo, že 

správní poplatky spojené s vkladem do KN zaplatí Obec Kamenná. Záměr o odkoupení 

pozemku byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky dne 12. 6. 2018. 

Hlasování: 

Usnesení č. 2 bylo přijato: 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 7) Seznámení s návrhem zápisu do obecní kroniky 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2017, který přednesla 

Mgr. Lenka Procházková, kronikářka obce.  

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

  

Ad 8) Sazebník úhrad za poskytování informací  

Zastupitelstvo obce projednalo a poté schválilo sazebník úhrad za poskytování informací, 

který bude zveřejněn na úřední desce obce. 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.   

 

Ad 9) Různé 

Zastupitelstvo obce Kamenná upozorňuje občany, kteří by chtěli kandidovat do zastupitelstva 

obce Kamenná, že termín pro podání kandidátních listin registračnímu úřadu je do úterý  

31.7. 2018 do 16:00 hod. 

 

Ad 9) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21:30 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

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

   p. Josef Rouš, Ing. Pavel Duran,  p. Vítězslava Čechová, 

  p. Libor Macháček 
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Přítomní občané:  p. Jaroslava Navrátilová, Mgr. Lenka Procházková 

 

Dne: 16.7. 2018 

Vypracovala:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová 

 

 

 p. Josef Rouš 

 

 

Starosta obce: p. Stanislav Rouš 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


