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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 29. prosince 2018 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Zástupce do ekologického mikroregionu HORÁCKO 

4) Žádost o dotaci na MMR 

5) Hospodaření v obecních lesích 

6) Koupě pozemků 

7) Různé 

8) Závěr 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 10:05 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. Program byl doplněn o body: 

- koupě pozemků 

- různé 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený a doplněný program zasedání 6 hlasy, proti 0,  

zdržel se 0.  

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce p. Jaroslavu Navrátilovou,  

k ověření zápisu určil pana Stanislava Rouše a pana Aleše Adama. 

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 listopad 2018.  

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz a uložení odpadu - za říjen      14.463,- Kč        

Znak – lípa republiky          7.260,- Kč 

Refundace autobusu – za říjen         6.908,- Kč      

Přemístění elektro-rozvaděče-KD      35.478,- Kč 

Záloha na elektřinu                4.050,- Kč 

Balanční podložky, yoga válce-tělocvična                                    5.274,- Kč 

Knihy do knihovny  5.052,- Kč 

Svoz tříděného odpadu  4.100,- Kč 

 

3) Zástupce do ekologického mikroregionu HORÁCKO 

Zastupitelé projednali výzvu rady mikroregionu ke zvolení zástupce za obec. 

Návrh usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo obce Kamenná volí zástupce do ekologického mikroregionu HORÁCKO pana 

Josefa Rouše. 

Hlasování: 

Usnesení č. 1 bylo schváleno: 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

4) Žádost o dotaci na MMR 

Pan Aleš Adam informoval zastupitele o možnosti podání žádosti o dotaci na MMR. 

Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Kamenná schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj 

k dotačnímu titulu DT 117d8210H „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku.“ 

Hlasování: 

Usnesení č. 2 bylo schváleno: 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
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5) Hospodaření v obecních lesích 

Zastupitelé p. Aleš Adam a Ing. Pavel Duran informovali přítomné o jednání a cenových 

nabídkách s firmou Brugge s.r.o. a firmou Miroslav Krejčí ohledně zpracování dřeva v obecních 

lesích. 

 

Ad 6) Koupě pozemků 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Kamenná rozhodlo o zakoupení lesních pozemků: číslo parcely 302/1 o 

výměře 499 m2 za 2.093,- Kč, číslo parcely 307 o výměře 144 m2 za 604,- Kč, číslo parcely 319 

o výměře 22.529 m2 za 328.787,-   Kč, číslo parcely 342 o výměře  583 m2 za  2.445,-  Kč, číslo 

parcely 1040 o výměře 721  m2 za 7.944,-  Kč, číslo parcely 1127 o výměře 1.380 m2 za 22.589,-  

Kč, číslo parcely 1131 o výměře 51.236  m2 za 547.104,-  Kč.  

Pozemky se nachází v k.ú. Kamenná nad Oslavou. Podkladem kupní ceny byl Znalecký posudek 

číslo 841-11/2018.  

Zastupitelsto obce rozhodlo, že správní poplatky spojené s vkladem do KN zaplatí Obec 

Kamenná.  

Záměr o zakoupení pozemků byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky dne 25. 9. 2018. 

Hlasování: 

Usnesení č. 3 bylo schváleno: 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

 

Ad 7) Různé 

Pan Aleš Adam byl pověřen zastupiteli připravit nesrovnalosti obecních pozemků v intravilánu 

obce z důvodu budoucího záměru řešení obecního vodovodu a kanalizace. 

  

Ad 8) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 12:10 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

Přítomní členové zastupitelstva:  p. Stanislav Rouš,  p. Aleš Adam, 

   Ing. Tomáš Marek, p. Libor Macháček 

  Ing. Pavel Duran, p. Josef Rouš 

Omluveni: Mgr. Marie Mikynová 

Přítomní občané:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

Dne: 3. 1. 2019 

Vypracovala:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

  

Ověřovatelé zápisu:  p. Stanislav Rouš 

 

 

 p. Aleš Adam 

 

 

Starosta obce: p. Stanislav Rouš 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 
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