Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná
dne 21. září 2018
1) Zahájení
2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč
3) Rozpočtová opatření
4) Záměr o zakoupení pozemků
5) Různé
6) Závěr
Ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil v 19:15 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:
- Záměr o zakoupení pozemků
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 červenec a
srpen 2018. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje:
Svoz a uložení odpadu-červenec
8.907,- Kč
Svoz a uložení odpadu-srpen
9.730,- Kč
Refundace autobusu – červen
8.130,- Kč
Refundace autobusu - červenec
8.266,- Kč
Osazení kamenných obrubníků
3.739,- Kč
Záloha na elektřinu 2x
4.050,- Kč
Práce strojem v obci
20.631,- Kč
Vrata-budova KD-doplatek
49.772,- Kč
Právní služby pověřence
9.990,- Kč
Vyúčtování elektřiny
8.454,- Kč
Využívání sběrného dvora
6.846,- Kč
Oprava techniky k sečení
3.057,- Kč
Vyúčtování plynu
5.481,- Kč
Pojistné
17.048,- Kč
Oprava křovinořezů
3.960,- Kč
Vyúčtování elektřiny
3.283,- Kč
Okna – budova KD-doplatek
31.495,- Kč
Přepravní služby
3.600,- Kč
Ad 3) Rozpočtová opatření
Účetní obce seznámila zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 9 až 13 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.
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Ad 4) Záměr o zakoupení pozemků
Obec Kamenná v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, oznamuje záměr o
zakoupení lesních pozemků p. č. 302/1, 307, 319, 342, 1040, 1127, 1131 v k. ú. Kamenná nad
Oslavou. Kupní cena bude stanovena na základě odhadní ceny. Zastupitelstvo rozhodlo, že
správní poplatky spojené s vkladem do KN zaplatí Obec Kamenná.
Ad 5) Různé
Starosta informoval zastupitele o realizaci dotačního titulu „Zabezpečení všech obecních
objektů generálním klíčem.“
Místostarostka obce Mgr. Marie Mikynová informovala zastupitele o výsledcích dílčího
přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo 17. 8. 2018.
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu kolaudace nového rybníka.
Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí.
Zastupitelstvo obce zve občany na setkání při příležitosti slavnostního otevření rybníka dne
28. 9. 2018 v 15:00 hod.
Ad 6) Závěr
Starosta obce prohlásil ve 20:30 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

Přítomní občané:

p. Jaroslava Navrátilová

Dne: 24. 9. 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:
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