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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 6. května 2011 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Valná hromada pro plynofikaci Budišovsko 

4) Sběrná místa tříděného odpadu  

5) Obecní zaměstnanec 

6) Poděkování panu Jindřichu Zedníčkovi a Ing. Zbyňkovi Zedníčkovi  

7) Akce „Čistá Vysočina“ – poděkování občanům 

8) 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 

přednesl program zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce schválilo navržený 

program zasedání 5 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 duben 2011.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Instalace účetního programu .......................................................................................3.084,- Kč 

Svoz komunálního odpadu ..............................................................................…........9.581,- Kč 

Podlahářské práce v knihovně…...…………………………………….....................11.156,- Kč 

Projekt na změnu územního plánu     ………………………………………………28.800,- Kč 

Refundace autobusové dopravy –únor..……………………………………………...5.123,-Kč 

Refundace autobusové dopravy -březen……………………………………………...5.476,-Kč 

 

Ad 3) Valná hromada „Sdružení pro plynofikaci Budišovsko“ 

Starosta obce informoval zastupitele o výsledcích jednání valné hromady „Sdružení pro 

plynofikaci Budišovsko“ 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.  

 

Ad 4) Sběrná místa tříděného odpadu  

Zastupitel Aleš Adam přednesl návrh úprav a způsob provedení stání pro kontejnery na 

sběrných místech tříděného odpadu v obci.  

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. Pověřilo pana Adama přípravou materiálu. 

 

Ad 5) Obecní zaměstnanec 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o přijetí pana Jakuba Procházky do zaměstnání v roce 2011 na 

plný pracovní úvazek na dobu určitou. Náplní práce bude sečení trávy, sázení stromků a 

ostatní potřebné práce v Kamenné a Klementicích. 

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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Ad 6) Poděkování panu Jindřichu Zedníčkovi a Ing. Zbyňkovi Zedníčkovi  

Zastupitelstvo obce děkuje panu Jindřichu Zedníčkovi a Ing. Zbyňku Zedníčkovi za jejich 

veřejně prospěšnou činnost při výsadbě nových stromků kolem polní cesty do Vanče. 

Jmenovaní na vlastní náklady zajistili nákup lip, jejich dovoz i techniku pro zemní práce.   

 

Ad 7) Akce „Čistá Vysočina“ – poděkování občanům 

Zastupitelstvo obce děkuje občanům, mládeži a dětem, kteří se zúčastnili úklidu v okolí obce 

na akci „Čistá Vysočina“. 

 

Ad 8) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:30 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, Ing. Pavel Duran, Mgr. Alena 

Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, Stanislav 

Rouš 

Omluveni:   Vítězslava Čechová, Josef  Rouš 

Přítomní občané:   Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 

Sňato: 
 


