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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 13. července 2012 

 

1) Zahájení 

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

3) Rozpočtová opatření 

4) Spoluúčast obce Kamenná na realizaci projektu „Regionální síť mikroregionu 

Horácko“  

5) Informace o stavu prací na projektu „Zlepšení vzhledu obce Kamenná“  

6) Zabezpečení obecního majetku 

7) Žádost občanů o spolupráci obce na zpevnění příjezdu k nemovitostem 

8) Pouťové přípravy 

9) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19:35 hod. 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 Ing. Pavla Durana a pana 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 červen 2012.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu        13.748,- 

Refundace autobusu- květen           8.330,- 

Náklady na psa v útulku        1.550,- 

Záloha na plyn       3.180,- 

Oprava kanalizace         9.072,-     

Baterie do AVIE         3.011,- 

Svoz tříděného odpadu         3.583,-   

Záloha na elektřinu – čtvrtletní      16.230,- 

Náklady na žáky ZŠ Budišov      70.896,- 

Sada NEON REFLEX – hasiči        3.048,- 

Kamenivo – koupaliště         8.007,- 

 

Ad  3) Rozpočtová opatření 

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

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

Ad 4) Spoluúčast obce Kamenná na realizaci projektu „Regionální síť mikroregionu 

Horácko“  
Zastupitelstvo obce Kamenná se usneslo, že se bude spolupodílet na realizaci projektu 

„Regionální síť mikroregionu Horácko“ realizovaném v roce 2012–2014, na jehož 

financování podává Horácko – ekologický mikroregion, jako žadatel, žádost o dotaci do 

programu ROP Jihovýchod Oblast podpory:  3.3 Širokopásmové (NGA) ICT sítě. 

Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 5) Informace o stavu prací na projektu „Zlepšení vzhledu obce Kamenná“ 

Prováděcí firma předložila zastupitelstvu obce harmonogram prací na realizaci projektu: 

„Zlepšení vzhledu obce Kamenná“.  

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

Zastupitelstvo obce  pověřilo Stanislava Rouše, Aleše Adama a Pavla Durana k projednání 

podrobností a upřesnění smlouvy. 

 

 

Ad 6) Zabezpečení obecního majetku 

Zastupitelstvo obce projednalo způsob zabezpečení obecního majetku formou instalace 

zabezpečovacího zařízení. Pověřilo starostu, aby oslovil příslušné firmy k předložení 

cenových nabídek.  

 

 

Ad 7) Žádost občanů o spolupráci obce na zpevnění příjezdu k nemovitostem 

Pan M. Trlida, paní Z. Nováčková a pan L. Dobrovolný požádali obec o spolupráci při  

zpevnění části pozemků p.č. 1230/10 a 1230/1 v k.ú. Kamenná nad Oslavou v prostoru 

příjezdu k jejich nemovitostem.  

Zastupitelstvo obce rozhodlo o spoluúčasti obce na financování uvedených úprav. 

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

Zastupitelstvo pověřilo starostu dalším jednáním.  

 

 

Ad 8) Pouťové přípravy 

Zastupitelstvo obce projednalo způsob realizace a financování letošního sousedského 

posezení a pouťové zábavy.  
Zastupitelstvo rozhodlo, že obec uhradí náklady za vystoupení hudební skupiny a šermířské 

skupiny na sousedském posezení a hudbu na nedělní pouti.  

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

 

 

Ad 9) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:35 hod.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: Aleš Adam, Ing. Pavel Duran, Mgr. Marie Mikynová, 

Josef Rouš, Stanislav Rouš 

Omluveni: Vítězslava Čechová, Mgr. Alena Chmelařová 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 
 


