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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 15. ledna 2021 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtové opatření 

4) Schválení rozpočtu na rok 2021 

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

6) Žádost a darovací smlouva pro ZŠ Budišov          

7) Žádost farnosti Budišov          

8) Rozvojový plán obce   

9) Žádosti o odkoupení obecních pozemků 

10) Smlouva o spolupráci – Horácko 

11) Pronájem v budově č.p. 45 

12) Závěr 
 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 20.00 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 bod  - Pronájem v budově 

č. p. 45. 

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, 

ověřením zápisu určil Mgr. Marii Mikynovou 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 nad 3.000,- Kč 

Starosta obce seznámil zastupitele s výdaji obce nad 3000,- Kč za listopad a prosinec 2020: 

Svoz a uložení odpadu za dva měsíce     20.859,- Kč        

Přepravní služby          3.600,- Kč 

Refundace autobusu za dva měsíce      12.780,- Kč      

Křovinořez, foukač/zaplatí příspěvek Horácka/    18.000,- Kč 

Vánoční led řetězy          9.632,- Kč 

Záloha na elektřinu za dva měsíce              7.840,- Kč 

Těžba dřeva                                                                             43.200,- Kč 

Reinstalace, aktualizace počítačů   3.231,- Kč 

Svoz tříděného odpadu za dva měsíce   7.447,- Kč 
 

Ad 3) Rozpočtové opatření 

Účetní obce seznámila zastupitele s provedeným rozpočtovým opatřením č. 9 v rámci kompetence 

starosty obce. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 4) Schválení rozpočtu na rok 2021 

Rozpočet pro rok 2021  

Celkové příjmy ve výši: 8.163.735,- Kč 

Celkové výdaje ve výši: 8.163.735,- Kč 
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Návrh usnesení č. 1:  

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2021. 

Rozpočet pro rok 2021 je zveřejněn na úřední desce i elektronicky dle novely zákona               

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

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

 

Ad 5) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

Člen Finančního výboru Ing. Tomáš Marek informoval zastupitelstvo obce o výsledcích 

kontroly účetních dokladů obce za červenec až prosinec 2020.  Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

Předseda Kontrolního výboru Ing. Tomáš Marek informoval zastupitelstvo o výsledcích 

kontroly za druhé pololetí roku 2020. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

Ad 6) Žádost a darovací smlouva pro ZŠ Budišov 

Ředitel ZŠ Budišov zaslal obci žádost o finanční dar na financování vybavení pro žáky školy, 

dětí z naší obce. 

Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelé projednali žádost a schválili darovací smlouvu se ZŠ Budišov pro účely rozvoje 

vzdělávání, školství a podpory mládeže a schválili finanční dar ve výši 14.000,- Kč.   

Hlasování: 

Usnesení č. 2 bylo schváleno: 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

Ad 7) Žádost farnosti Budišov 

Obec Kamenná obdržela žádost Mgr. Jiřího Polacha, faráře v Budišově o zařazení farnosti 

Budišov do rozpočtu obce pro každoroční příspěvek na spolufinancování oprav a 

předfinancování případných dotací pro budovu kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. 

Gotharda, který je i významnou historickou památkou. 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelé projednali žádost farnosti Budišov a rozhodli o poskytnutí finančního daru ve výši 

80,- Kč na obyvatele, t.j. 16.960,-  Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, pana 

Stanislava Rouše podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování: 

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

Ad 8) Rozvojový plán obce na období 2021 - 2025 

Mgr. Marie Mikynová  předložila zastupitelstvu obce návrh Rozvojového plánu obce 

Kamenná na období 2021 – 2025. Zastupitelstvo projednalo a schválilo „Rozvojový plán obce 

Kamenná na období 2021 – 2025“. 

Výsledky hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 9) Žádosti o odkoupení obecních pozemků 

Obec Kamenná obdržela žádosti o odkup části obecních pozemků: 

Po upřesnění a projednání s žadateli v terénu, zastupitelstvo obce v souladu se zákonem  

č. 128/2000 Sb., v platném znění oznamuje záměr o prodeji: 

- části pozemku p. č. 498/1 v k. ú.  Kamenná nad Oslavou o výměře cca 150 m
2
. 

- části pozemku p. č. 498/11 v k. ú. Kamenná nad Oslavou o výměře cca 90 m
2
.  

Bližší informace o pozemcích, polohové určení a účel převodu mohou občané získat na OÚ 

Kamenná. Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení. 

 

 



 3 

 

Ad 10) Smlouva o spolupráci s ekologickým mikroregionem Horácko 

Zastupitelstvo obce Kamenná schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi  HORÁCKEM 

– ekologickým mikroregionem, se sídlem Budišov 360, 675 03 Budišov, IČ: 68731990, 

zastoupeným paní Ing. Ludmilou Jelínkovou, předsedkyní sdružení a paní Lenkou Hůlkovou, 

místopředsedkyní sdružení. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku z Nadace ČEZ ve 

výši 18 000,- Kč na zakoupené vybavení křovinořez a foukač. Zastupitelstvo obce pověřuje 

starostu obce, pana Stanislava Rouše podpisem této smlouvy. 

Hlasování: 

Usnesení č. 4 bylo přijato: 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 11) Pronájem v budově č.p. 45 

Obec Kamenná obdržela výpověď nájemní smlouvy v budově č.p.45. Zastupitelstvo vyhlašuje 

záměr o pronájmu v budově č. p. 45. 

Bližší informace lze získat na OÚ Kamenná. Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit ve 

lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení. 

 

Ad 12) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21:40 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

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

   Ing. Tomáš Marek, p. Josef Rouš, p. Libor Macháček

   

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: 

 


