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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 
dne 3. března 2011 

 
1) Zahájení 
2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 
3) Aktualizace informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
4) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
5) Žádost o koupi nebo výměnu pozemku 
6) Žádost o vyjádření stanoviska k rozšíření ochranného pilíře v Kamenolomu Kamenná 
7) Návrh zápisu do kroniky obce Kamenná 
8) Čistá Vysočina 
9) Žádost obce o bezúplatné převedení pozemku do majetku obce 
10) Stav a zaměření nově převedených lesních pozemků do majetku obce 
11) Závěr 
 

Ad 1) Zahájení 
Starosta obce zahájil v 1900 zasedání zastupitelstva obce. Prohlásil, že zasedání bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a na zasedání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Starosta 
přednesl program zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce schválilo navržený 
program zasedání 7 hlasy, proti 0,  zdržel se 0.  
Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mgr. Marii Mikynovou, 
ověřením zápisu určil Mgr. Alenu Chmelařovou a Ing. Pavla Durana. 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 
Finanční hospodářka Jaroslava Navrátilová předložila zastupitelstvu obce přehled výdajů obce 
nad 3.000,- Kč za měsíc únor 2011.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Dopravní zrcadlo.........................................................................................................8.059,- Kč 
Svoz komunálního odpadu ..............................................................................….......9.581,- Kč 
Elektroinstalační práce v KD, hospodě, hasičské zbrojnici a na návsi.......................8.158,- Kč 
 
Ad 3) Aktualizace informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení podatelny zřízené v domě č.p. 1. Zastupitelstvo 
rozhodlo, že obecní korespondence bude přebírána v domě č.p. 60 u paní Jaroslavy 
Navrátilové.  

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
  
Ad 4) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona                 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Místostarostka obce Marie Mikynová seznámila zastupitelstvo s obsahem „Výroční zprávy o 
činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“ 
Zastupitelstvo obce vzalo obsah Výroční zprávy na vědomí.  
Výroční závěrečná zpráva bude vyvěšena na úřední desce. 
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Ad 5) Žádost o koupi nebo výměnu pozemku 
Ing. Zbyněk Zedníček požádal o koupi nebo výměnu části obecního pozemku p.č. 498/10 
v k.ú. Kamenná nad Oslavou o výměře 1466 m2 za účelem vybudování oplocení kamenolomu.  
Současně navrhl k výměně pozemek p.č. 545 k.ú. Kamenná nad Oslavou o výměře 2916 m2. 
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že požadovanou část pozemku p.č. 498/10 neprodá, ale 
případně vymění.  
Zastupitelstvo obce oznamuje záměr vyměnit část pozemku p.č. 498/10 v k.ú. Kamenná nad 
Oslavou o výměře 1466 m2 za nabízený pozemek p.č. 545 v k.ú. Kamenná nad Oslavou o 
výměře 2916 m2 ve vlastnictví Ing. Zbyňka Zedníčka.  
 

Ad 6) Žádost o vyjádření stanoviska k rozšíření ochranného pilíře v Kamenolomu 
Kamenná 
Ing. Zbyněk Zedníček požádal zastupitelstvo obce o vyjádření k rozšíření ochranného pilíře 
v Kamenolomu Kamenná z důvodu stavby 3. provozní budovy.  
Zastupitelstvo obce nemá námitek k rozšíření ochranného pilíře v Kamenolomu Kamenná. 
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením ochranného pilíře v Kamenolomu Kamenná. 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Písemné stanovisko bude vydáno následovně.  
 

Ad 7) Návrh zápisu do kroniky obce Kamenná 
Kronikář Ladislav Eichler seznámil zastupitelstvo obce s návrhem zápisu do kroniky obce 
Kamenná za rok 2010.  
Zastupitelstvo souhlasí s předneseným návrhem zápisu do kroniky. Zápis provede kronikář 
Ladislav Eichler. 
Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 

Ad 8) Čistá Vysočina 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o účasti v celokrajské aktivitě „Čistá Vysočina“ zaměřené na 
úklid veřejných prostranství a okolí silnic kraje Vysočina. 
Zastupitelstvo obce vyhlašuje brigádu na čištění veřejných prostranství a okolí silnic, která 
proběhne v sobotu, dne 9. 4. 2011, od 14 hod.  
Zastupitelstvo obce žádá občany o účast na brigádě.  

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

Ad 9) Žádost obce o bezúplatné převedení pozemku do majetku obce 
Zastupitel Aleš Adam seznámil zastupitele obce se stavem jednání s Krajem Vysočina o 
rozdělení a bezúplatném převedení části pozemku p.č. 1027 v k.ú. Klementice  do majetku 
obce Kamenná. Jedná se o polní cestu v Klementicích v úseku od rozcestí u kapličky směrem 
ke Zbořenému mostu.  
Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.  
 

Ad 10) Stav a zaměření lesních pozemků nově převedených do majetku obce 
Zastupitel Josef Rouš informoval zastupitelstvo obce o stavu nově nabytých lesních pozemků  
a nutnosti vytýčení jejich hranic v terénu. Zastupitel Josef Rouš předložil 2 cenové nabídky na 
geodetické vytýčení hranic. 
Zastupitelstvo souhlasí s provedením geodetického vytýčení hranic. Zastupitelstvo obce 
vybralo firmu Geoding, spol. s r.o.  

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 11) Závěr 
Starosta obce prohlásil ve 2125 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 
jednání. 
 
 

 

Zapsala a za správnost:    Mgr. Marie Mikynová  

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Pavel Duran, Mgr. Alena Chmelařová 

Přítomní členové zastupitelstva:     Aleš Adam, Vítězslava Čechová, Ing. Pavel 
Duran, Mgr. Alena Chmelařová, Mgr. Marie 
Mikynová, Josef Rouš, Stanislav Rouš 

Přítomní občané:   Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka 

 Alena Balíková, Ladislav Eichler, Ing. Zbyněk 
Zedníček  

 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 
Sňato: 
 


