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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 4. listopadu 2011 

 

1) Zahájení 

2) Prodej pozemku 

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

4) Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Kamenná (TR),  

IČ: 00377589 za rok 2011 

5) Rozpočtová opatření 

6) Rozpočtová opatření – úprava příjmové položky v hodnotě nad 100 000,- Kč 

7) Žádost o dotaci 

8) Podmístní názvy v k. ú. Klementice 

9) Neplatiči poplatků za systém sběru a likvidace komunálního odpadu  

10) Různé 

11) 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 

přednesl program zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce schválilo navržený 

program zasedání 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mgr. Alenu 

Chmelařovou, ověřením zápisu určil Mgr. Marii Mikynovou a 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) Prodej pozemku 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 na pozemku 

p. č. 634 v k. ú. Budišov. V zákonné lhůtě nebylo vzneseno žádných připomínek. 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 3) Seznámení s výdaji obce nad 3.000,- Kč 

Finanční hospodářka předložila zastupitelstvu obce přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za 

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

Svoz odpadu ............................................................................................................ 8.845,- Kč 

Žulové desky – oprava kapličky Klementice ........................................................ 28.069,- Kč 

Práce na kapličce v Klementicích – Chytka s. r. o ................................................ 36.000,- Kč 

Refundace autobusové dopravy – srpen .................................................................. 7.601,- Kč 

Náklady na psy v útulku .......................................................................................... 2.970,- Kč 

Dar farnosti Budišov na opravu korouhve kostela ................................................ 20.000,- Kč 

Publikace „Vysočina shůry“, kalendáře ................................................................ 10.725,- Kč 

Náklady na elektron. podatelnu ............................................................................... 4.800,- Kč 

Materiál na zateplení hospody ................................................................................. 8.857,- Kč 

Stožáry k opravě hřiště na koupališti .................................................................... 14.861,- Kč 

Zednické práce na hospodě ..................................................................................... 6.200,- Kč 
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Ad 4) Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Kamenná (TR), 

IČ: 00377589 za rok 2011 

Finanční hospodářka seznámila zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Kamenná, které se uskutečnilo dne 10. října 2011. Nedostatky z předchozího 

přezkoumání byly napraveny. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

 

Ad 5) Rozpočtová opatření 

Starosta obce seznámil zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními do 100 000,- Kč. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

 

Ad 6) Rozpočtová opatření – úprava příjmové položky v hodnotě nad 100 000,- Kč 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení příjmové položky: Poplatky za odnětí pozemku 

plnění funkcí lesa. 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 7) Žádost o dotaci 

Starosta obce Stanislav Rouš informoval zastupitele o podání žádosti o dotaci ze Státního 

zemědělského intervenčního fondu, z Programu rozvoje venkova. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

 

Ad 8) Podmístní názvy v k. ú. Klementice 

Na základě žádosti Katastrálního úřadu pro Vysočinu, pracoviště Třebíč zastupitelstvo 

projednalo podmístní názvy v k. ú.  Klementice. 

 

 

Ad 9)Neplatiči poplatků za systém sběru a likvidace komunálního odpadu 

Zastupitelstvo obce vyzývá občany, kteří doposud neuhradili poplatky za sběr a odvoz 

odpadu, aby tak neprodleně učinili u finanční hospodářky, paní Jaroslavy Navrátilové, nebo 

bankovním převodem na obecní účet: 

číslo účtu:      14528711/0100 

variabilní symbol :  -  Kamenná  číslo popisné příslušného domu  

        -  Klementice  číslo popisné + 100 

    -  chata  evidenční číslo chaty + 200 

 

V opačném případě bude starosta obce nucen podniknout proti neplatičům odpadu 

odpovídající právní kroky. 

 

Poplatky za sběr a likvidaci komunálního odpadu ještě neuhradili majitelé nemovitostí: 

 Kamenná č.p. 58 

 Klementice č.p. 5 

 

Dále poplatek neuhradili majitelé chat v k.ú. Kamenná nad Oslavou:  

č. evidenční: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 

34, 43 
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Ad 10) Různé 

Změna otevírací doby knihovny:  pátek 18 – 19 hod 

 

Ad 11) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21
10

 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Alena Chmelařová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Vítězslava Čechová, Mgr. Alena 

Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, 

Stanislav Rouš  

Omluveni: Ing. Pavel Duran  

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka  

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


