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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 1. dubna 2011 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3 000,- Kč 

3) Obecně závazné vyhlášky obce Kamenná 

4) Projednání vnitřní směrnice obce Kamenná 

5) Změna č. 1 Územního plánu obce Kamenná 

6) Rozhodnutí o výměně pozemků  

7) Nabídka kominických služeb 

8) Brigáda „Čistá Vysočina 2011“ 

9) Obecní zaměstnanci 

10) Úřední hodiny účetní 

11) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
10

 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. Alenu 

Chmelařovou, ověřením zápisu určil Mgr. Marii Mikynovou 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 předložila zastupitelstvu obce přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za 

měsíc leden 2011.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Rekonstrukce střechy podia .................................................................................. 33.976,- Kč 

Čtvrtletní záloha elektřina ..................................................................................... 16.320,- Kč 

Refundace autobusové dopravy na lince 790300 ................................................. 4.731,50 Kč 

Příspěvek Mikroregionu Horácko ........................................................................... 6.600,- Kč 

MEDIATEL – zlaté stránky – inzerce ..................................................................... 3.588,- Kč 

Svoz nebezpečného odpadu ..................................................... ………………….. 3.391,- Kč  

Materiál na rekonstrukci knihovny ......................................................................... 7.376,- Kč 

Zednické práce při budování knihovny ................................................................... 5.000,- Kč 

 

 

Ad 3) Obecně závazné vyhlášky obce Kamenná 

Zastupitelstvo obce schválilo následující obecně závazné vyhlášky: 

 

a) Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

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

 

b) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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c) Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze psů 

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

 

Ad 4) Projednání vnitřní směrnice obce Kamenná 

Zastupitelstvo obce projednalo návrhy změn vnitřní směrnice obce Kamenná. 

 

 

Ad 5) Změna č. 1 Územního plánu obce Kamenná 

Zastupitelstvo přijalo usnesení týkající se změny č. 1 Územního plánu obce Kamenná formou 

opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 54  odst. 2 stavebního zákona, za použití 

§ 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád ve znění pozdějších předpisů. 

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 6) Rozhodnutí o výměně pozemků  

Zastupitelstvo obce rozhodlo o výměně části obecního pozemku p.č. 498/10 v k.ú. Kamenná 

nad Oslavou o výměře 1466 m
2
 za pozemek p.č. 545 v k.ú. Kamenná nad Oslavou o výměře 

2916 m
2
 ve vlastnictví Ing. Zbyňka Zedníčka. V zákonné lhůtě nebylo vzneseno žádných 

připomínek. 

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

 

 

Ad 7) Nabídka kominických služeb 

Starosta obce Stanislav Rouš informoval zastupitele, že Kominictví Václav Růžička, 

Jelínkova 353/8, Třebíč projevilo zájem nabídnout v naší obci kominické služby. 

Zastupitelé se dohodli, že starosta osloví Kominictví Růžička, aby nabídlo občanům možnost 

čištění komínů a v letních měsících revizi komínů. Občané budou o termínu včas 

informování. 

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

 

 

Ad 8) Brigáda „Čistá Vysočina 2011“ 

V sobotu 9. dubna 2011 proběhne v naší obci od 14 hodin brigáda na úklid veřejných 

prostranství a sběr odpadků v okolí komunikací v rámci akce „Čistá Vysočina 2011“. 

Zastupitelstvo obce vyzývá občany k účasti na brigádě. Úklidem veřejného prostranství 

přispějete k lepšímu životnímu prostředí. 

 

 

Ad 9) Obecní zaměstnanci 

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr přijmout obecního zaměstnance, jehož náplní práce bude 

sečení trávy, sázení stromků a ostatní práce v Kamenné a Klementicích. 

Zastupitelstvo vyzývá občany, aby se v případě zájmu o práci obecního zaměstnance nahlásili 

starostovi obce, a to do 15. dubna 2011. 
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Ad 10) Úřední hodiny účetní 

Zastupitelstvo obce oznamuje občanům, že úřední hodiny účetní na obci jsou: 

   ve čtvrtek  od 14 do 18 hodin 

V uvedenou dobu lze na obci zaplatit poplatky za psa, sběr odpadů apod. 

 

 

Ad 11) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
30

 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Alena Chmelařová  

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Pavel Duran, Mgr. Marie Mikynová 

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  

   

 

 

Vyvěšeno: 

Sňato: 
 


