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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 3. června 2011 

 

1) Zahájení 

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

3) Zmocnění starosty obce k úpravám rozpočtu 

4) Volba předsedy kontrolního výboru 

5) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

6) Předložení inventurního soupisu pozemků 

7) Předložení chybějících účetních dokladů 

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná,  

      IČ: 00377589 za rok 2010 

9) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2010 

10) Informace o výměně pozemků 

11) Poplatek za vstup do areálu víceúčelové vodní nádrže  

12) Žádost o pronájem obecní louky 

13) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
00

 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 květen 2011.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

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

Nákup hadic pro hasiče ........................................................................................... 7.938,- Kč 

Oprava místní komunikace .................................................................................... 21.600,- Kč 

Roční pojistné majetku .......................................................................................... 12.467,- Kč 

Projektová dokumentace ke komunikaci ............................................................... 18.000,- Kč 

Projekt ústředního vytápění ..................................................................................... 5.000,- Kč 

Materiál na opravu stanoviště kontejnerů ............................................................. 29.748,- Kč 

Kamenivo na stanoviště kontejnerů ........................................................................ 6.570,- Kč 

Stromky – sázení lesa .............................................................................................. 3.850,- Kč 

Nákup křovinořezu ................................................................................................ 15.000,- Kč 

 

 

Ad 3) Zmocnění starosty obce k úpravám rozpočtu 

Zastupitelé obce Kamenná zmocňují starostu obce Stanislava Rouše ke schvalování úprav 

rozpočtu během kalendářního roku do výše Kč 100 000,-. S těmito úpravami je starosta 

povinen zastupitele seznámit na nejbližší schůzi zastupitelstva obce. 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 4) Volba předsedy kontrolního výboru 

Na základě zjištěných nedostatků z kontroly hospodaření obce byla provedena náprava a byl 

zvolen nový předseda kontrolního výboru obce. Pan Milan Procházka není členem 

zastupitelstva a z tohoto důvodu nemůže zastávat funkci předsedy. Nadále však zůstává 

členem kontrolního výboru. Novým předsedou kontrolního výboru byla zvolena Vítězslava 

Čechová. 

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

 

 

Ad 5) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
Na základě zjištěných nedostatků z kontroly hospodaření obce byla provedena náprava 

týkající se odměn neuvolněných členů zastupitelstva následovně:  

Výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva stanovena odměna ve výši 

266,- Kč již na zasedání zastupitelstva 27. prosince 2010, v souvislosti s novelou nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách.  

Doposud nestanovenou výši odměn pro starostu a místostarostku schválilo zastupitelstvo 

následovně: starosta ve výši 3 000 Kč, místostarostka ve výši 2 100 Kč. 

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

 

 

Ad 6) Předložení inventurního soupisu pozemků 

Pan Josef Rouš předložil aktuální výpis pozemků a zdůvodnil příčiny zjištěných chyb při 

kontrole hospodaření obce. V době inventury nebyly darované pozemky obci oceněny a 

z tohoto důvodu nemohly být zaneseny do programu evidence pozemků. Náprava byla 

sjednána po inventuře. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

 

Ad 7) Předložení chybějících účetních dokladů za rok 2010 

Účetní obce předložila všechny požadované chybějící účetní doklady za rok 2010. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

 

Ad 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná (TR), IČ: 00377589  

za rok 2010 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Kamenná (TR), IČ: 00377589 za rok 2010“.  

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bylo provedeno dne 17. září 2010 jako dílčí 

přezkoumání a dne 16. května 2011 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce a 

v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumání hospodaření).  

Přezkoumání provedl: Krajský úřad kraje Vysočina.  

Přezkoumání vykonal: pan Miroslav Zachariáš – kontrolor pověřený řízením přezkoumání. 

Podklady předložili: Stanislav Rouš – starosta, Alena Balíková – účetní, Jaroslava 

Navrátilová – účetní.  

Předmětem přezkoumání hospodaření byly: údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona 

o přezkoumání hospodaření.  
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Při výše uvedeném přezkoumání byly zjištěny následující chyby a nedostatky uvedené 

v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření. Na základě zjištěných 

závad přijalo zastupitelstvo obce následující opatření k nápravě chyb: 

 

Nedostatky, spočívající v neúplnosti a  nesprávnosti vedení účetnictví 

 Účetní případy nebyly zachyceny účetními doklady (nesprávné, neúplné) 

Přijaté opatření:  Finanční hospodářka byla upozorněna na zjištěné nedostatky a bude 

napříště dodržovat stanovené postupy. Chybějící účetní doklady byly 

předloženy (viz bod 7). 

Zajistí:    Finanční hospodářka  

Termín:   Opatření bude prováděno průběžně. 

 

 Územní celek neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví (nesprávné) 

Přijaté opatření:  Inventurní soupis pozemků byl doplněn dle skutečného stavu  

                                   (viz bod 6) 

Zajistí:    zastupitel Josef Rouš  

Termín:   Opatření bude prováděno průběžně. 

 

 

Nedostatky, spočívající v porušení povinnosti územního celku stanovených zvláštními 

právními předpisy 

 Složení kontrolního výboru nebylo v souladu se zákonem (porušení povinnosti) 

Přijaté opatření:  Předsedou kontrolního výboru byl nově zvolen člen zastupitelstva, tak 

aby bylo složení kontrolního výboru v souladu se zákonem (viz bod 4). 

Zajistí:    Starosta 

Termín:   Opatření bude prováděno průběžně 

 

 Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem (porušení 

povinnosti) 

Přijaté opatření:  Projednání závěrečného účtu bude obsahovat stanovené náležitosti. 

Projednání závěrečného účtu za rok 2010 bude uzavřeno vyjádřením 

v souladu se zákonem.  

Zajistí:    Starosta  

Termín:   Opatření bude prováděno průběžně 

 

 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce byly vypláceny, přestože zastupitelstvo 

obce nestanovilo jejich výši, nebo byly vypláceny v jiné výši, než schválilo zastupitelstvo 

(porušení povinnosti) 

Přijaté opatření:  Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla stanovena již 

27. prosince 2010, chybějící výše odměn byla stanovena dodatečně  

(viz bod 5). 

Zajistí:    Starosta 

Termín:  Opatření bude prováděno průběžně 

 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 9) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2010 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2010. Zastupitelstvo přijalo 

závěrečný účet bez výhrad. 

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

 

Ad 10) Informace o výměně pozemků  

Starosta obce informoval zastupitele, že proběhla výměna 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. Finanční rozdíl ve výši 

10 140 Kč uhradil Ing. Zbyněk Zedníček při podpisu smlouvy do obecní pokladny. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

 

Ad 11) Poplatek za vstup do areálu víceúčelové vodní nádrže 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o poplatku za vstup na pozemek víceúčelové vodní nádrže 

v roce 2011: 

- děti do 5 roků a všechny děti ze soukromého dětského domova v Holejích .... zdarma 

- děti 5 až 15 roků ………………………………………………………… 5 Kč/osoba/den 

- osoby nad 15 roků …… ……………………………………………….. 10 Kč/osoba/den 

Zdarma mají přístup do objektu všichni občané s trvalým bydlištěm v obci a dále brigádníci, 

kteří byli účastni při úklidu areálu. 

Zájemci o vybírání poplatku se neprodleně nahlásí starostovi obce. 

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

 

 

Ad 12) Žádost o pronájem obecní louky 

Pan Jan Drda se obrátil na obec Kamenná se žádostí o pronájem obecní louky u řeky Oslavy 

parcelní číslo 418/3 v termínu od 17. června do 19. června 2011 za účelem stanování rodin 

s dětmi (45 osob – 15 stanů). 

Zastupitelstvo obce souhlasí pod podmínkou, že se žadatel domluví s uživateli pozemku a 

akci nahlásí uživateli honitby. 

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

  

Ad 13) 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 

Omluveni: Mgr. Milan Procházka 

Přítomní občané Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


