Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná
dne 14. června 2019
1) Zahájení
2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč
3) Rozpočtové opatření
4) Smlouva o zápůjčce, předávací protokol
5) Domovní čistírny odpadních vod
6) Záměr pronájmu části dílny za KD
7) 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 zasedání byl doplněn o bod:
- Záměr pronájmu části dílny za KD
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedán4hlasy, 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 přečetl zastupitelstvu přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za měsíc duben a
květen2019. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje:
Svoz a uložení odpadu - za březen
11.065,- Kč
Těžba dřeva - duben
158.760,- Kč
Refundace autobusu – za březen
8.640,- Kč
Služba pověřence GDPR
12.088,- Kč
Záloha na elektřinu 2x
4.050,- Kč
Asistence a správa účetního programu
4.767,- Kč
Těžba dřeva – květen
57.375,- Kč
Svoz a uložení odpadu - duben
15.696,- Kč
Plastové židle - koupaliště
16.577,- Kč
Refundace autobusu – za duben
8.111,- Kč
Svoz tříděného odpadu
3.400,- Kč
Vitrína-úřední deska
14.369,- Kč
Lavičky Trend - Klementice
8.278,- Kč
Právní služby
7.000,- Kč
Svoz nebezpečného odpadu
8.543,- Kč
Posilovací stroj do tělocvičny
14.735,- Kč
Svoz tříděného odpadu
4.230,- Kč
Kontejner na železo
49.610,- Kč
Oprava trenažéru v tělocvičně
5.000,- Kč
Stromy k výsadbě
3.390,- Kč
Materiál. náklady-rybníky
8.775,- Kč
Materiál. náklady-kaplička
3.884,- Kč
Materiál. náklady-opravy KD, koupaliště
5.511,- Kč
Ad 3) Rozpočtová opatření
Účetní obce seznámila zastupitele s provedeným rozpočtovým opatřením č. 3 a 4 v rámci
kompetence starosty obce, které je zveřejněno na internetových stránkách obce: www.kamennatr, v části úřední deska, do listinné podoby lze nahlédnout na obecním úřadě v úřední hodiny:
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čtvrtek 14:00 – 18:00. Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 5, u ODPA
2321Odvádění a čištění odpadních vod v položce nákup služeb ve výši Kč 350.000,Ad 4) Smlouva o zápůjčce, předávací protokol
Zastupitelé projednali a schválili smlouvu o zápůjčce mezi obcí Kamennou a ekologickým
mikroregionem HORÁCKO o zapůjčení reklamního stanu a schválili předávací protokol o
následném převodu do majetku přebírajícího.
Hlasování:
Usnesení č. 1bylo přijato: 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ad 5) Domovní čistírny odpadních vod
Starosta seznámil zastupitele s výsledky jednáníohledně přípravy podkladů pro žádost o dotaci na
domovní čistírny odpadních vod a s návrhem smlouvy s firmou EKO-DOTACE na realizaci
projektové přípravy a organizačního zajištění k podání žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo pověřilo starostu p. Stanislava Rouše a Ing. Pavla Duranak dalšímu jednání a
doplnění smlouvy.
Ad 6) Záměrpronájmu části dílny za KD
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, oznamujezáměr
pronájmu části dílny za kulturním domem. Bližší informace lze získat na OÚ Kamenná.
Ad 7) Závěr
Starosta obce prohlásil ve 20.10zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad
jednání.
Přítomní členové zastupitelstva:

p. Stanislav Rouš,Mgr. Marie Mikynová, p. Aleš Adam,
p. Josef Rouš.

Omluveni:

Ing. Pavel Duran, p. Libor Macháček, Ing. Tomáš Marek,

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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