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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 12. května 2012 

 

1) Zahájení 

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

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná,  

      IČ: 00377589 za rok 2011 

4) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2011 

5) Nový územní plán obce 

6) Přijetí obecního zaměstnance  

7) Rozpočtová opatření 

8) Záměr na odkoupení části pozemku 

9) Akce „Čistá Vysočina“ – poděkování občanům 

10) Valná hromada „Sdružení pro plynofikaci Budišovsko“ 

11)  Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
05

 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 4 hlasy, proti 0,  zdržel se 0.  

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mgr. Marii Mikynovou, 

ověřením zápisu určil Ing. Pavla Durana 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) Seznámení s výdaji obce nad 3.000,- Kč 

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

měsíc duben 2012.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu................................................................................................................ 9.166,- Kč 

Refundace autobusu - březen...................................................................................... 8.754,- Kč 

Náklady na psa v útulku.............................................................................................. 1.550,- Kč 

Záloha na plyn............................................................................................................. 3.180,- Kč 

Lesní pletivo................................................................................................................ 9.552,- Kč 

Nábytek do knihovny...................................................................................................7.475,- Kč 

Stromky – obecní les....................................................................................................6.310,- Kč 

Práce v obecním lese................................................................................................... 4.800,- Kč 

 

Ad 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná (TR), IČO: 

00377589  za rok 2011 

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

Kamenná (TR), IČ: 00377589 za rok 2011“.  

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bylo provedeno dne10. října 2011 jako dílčí 

přezkoumání a dne 20. dubna 2012 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.  

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: paní Miluše Procházková  

Podklady předložili: Stanislav Rouš – starosta, Jaroslava Navrátilová – účetní.  
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Předmětem přezkoumání hospodaření byly: údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona 

o přezkoumání hospodaření.  

Závěr přezkoumání:  

Při přezkoumání hospodaření obce Kamenná (TR) za rok 2011 nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím 

přezkoumání, které byly již napraveny .  

 

Zastupitelstvo obce vzalo „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná 

(TR), IČO: 00377589 za rok 2011“ na vědomí.  

 

 

Ad 4) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2011 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2011.  

Zastupitelstvo přijalo závěrečný účet bez výhrad. 

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 5) Nový územní plán obce 

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, § 188 

odst. 1, který upravuje platnost územně plánovací dokumentace, dokumentace schválená před 

rokem 2007 pozbývá platnosti ke dni 31. 12. 2015. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo na 

svém zasedání dne 9. března 2012 o pořízení  nového územního plánu a podání žádosti o 

pořízení na Odbor rozvoje a územního plánu Mě.Ú. Třebíč. 

Určeným zastupitelem byl ve věci pořizování Územního plánu Kamenná schválen Stanislav 

Rouš, starosta obce.  

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 6) Přijetí obecního zaměstnance  

Zastupitelstvo obce rozhodlo o přijetí obecního zaměstnance 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. 

 

Ad 7) Rozpočtová opatření 

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

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

Ad 8) Oznámení záměru obce odkoupit část pozemku 

Při inventarizaci pozemků bylo zjištěno, že zaplocení areálu víceúčelové vodní nádrže 

zasahuje částečně do pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Kamenná nad Oslavou, který je ve vlastnictví 

pana Jaroslava Rouše.   

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr obce odkoupit část pozemku č. 84/1 v k.ú. Kamenná nad 

Oslavou. 

 

Ad 9) Akce „Čistá Vysočina“ – poděkování občanům 

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

při akci „Čistá Vysočina“. 
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Ad 10) Valná hromada „Sdružení pro plynofikaci Budišovsko“ 

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

plynofikaci Budišovsko“, která se konala dne 25. 4. 2012 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.  

 

Ad 10) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
10

 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Marie Mikynová  

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Pavel Duran, Josef Rouš 

Přítomní členové zastupitelstva: Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran, 

Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, Stanislav Rouš 

Omluveni:  Aleš Adam, Mgr. Alena Chmelařová  

Přítomní občané Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  
 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


