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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 7. září 2012 

 

1) Zahájení 

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

3) Rozpočtová opatření 

4) Úvěry od Komerční banky, a.s.  

5) Zadání Územního plánu 

6) Poplatek za sběr a odvoz komunálního odpadu  

7) Závěr 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19:00 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 Aleše Adama 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 srpen 2012.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

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

Refundace autobusu- červen...........................................................................7.520,- 

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

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

Smaltovaná cedule „Obecní knihovna“..........................................................4.920,- 

Malba interiéru-budova č.p. 45.......................................................................4.320,- 

Obětní stůl-kaplička Klementice...................................................................13.560,- 

Krycí desky na taras-budova č.p. 45...............................................................5.538,- 

Mobilní toalety-sousedské posezení...............................................................5.280,- 

Cedule-komunální odpad-sběrná místa..........................................................5.886,- 

Pohoštění na žehnání kapličky,výročí školy a knihovny................................3.800,- 

Organizační zajištění sousedského posezení (hasiči)......................................6.200,- 

Šermíři – sousedské posezení ..........................................................................5.000,- 

Organizační zajištění pouti (myslivci)............................................................5.600,- 

 

 

Ad  3) Rozpočtová opatření 

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

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  
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Ad 4) Úvěry od Komerční banky, a.s.  

Zastupitelstvo obce oslovilo za účelem financování akce  „Zlepšení vzhledu obce Kamenná“ 

následující banky Českou spořitelnu,a.s, Komerční banku, a. s., a po zvážení předložených 

nabídek vybralo jako vítěznou Komerční banku, a.s.. 

 

Zastupitelstvo obce Kamenná schvaluje přijetí 2 úvěrů  od Komerční banky, a s.,                   

IČ 45317054 na financování projektu „Zlepšení vzhledu obce Kamenná“ a to následovně: 

 Krátkodobý úvěr na předfinancování dotace na výše uvedený projekt ve výši 

2 329 425 Kč s vyčerpáním do 31.12.2012. Úvěr je splatný jednorázově do 15 dní po 

obdržení dotace, nejpozději však do 31.8. 2013. Roční úroková sazba pohyblivá 

s konstrukcí: 14D PRIBOR + 1,37%p.a. Úvěr bude zajištěn 1 ks krycí blankosměnky 

včetně podepsání Smlouvy o zajištění blankosměnkou. Cena za vedení úvěrového účtu 

200 Kč měsíčně, rezervace zdrojů 0,3% p.a.. 

 Střednědobý úvěr na spolufinancování výše uvedeného projektu ve výši 1 220 500 Kč 

s vyčerpáním do 31.12.2012. Úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními lineárními 

splátkami jistiny ve výši 25 430 Kč, poslední splátka jistiny 31.12.2016 ve výši 25 290 

Kč. Roční úroková sazba pohyblivá s konstrukcí: 14D PRIBOR + 1,68 %p.a. Úvěr 

bude zajištěn 2 ks krycí blankosměnky včetně podepsání Smlouvy o zajištění 

blankosměnkou. Cena za vedení úvěrového účtu 200 Kč měsíčně, rezervace zdrojů 

0,3% p.a.. 

 

Dále zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluvních a zajišťovacích dokumentů. 

 

Dále zastupitelstvo souhlasí se zněním, níže uvedené doložky která bude uvedena ve 

smluvních a zajišťovacích dokumentech:  

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými 

právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta a zákonem o veřejných 

zakázkách, a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním 

zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno 

usnesením zastupitelstva obce Kamenná, přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 

7.9.2012. 

 

Výsledky hlasování: 

Pro 5 členů zastupitelstva 

Proti 0 členů zastupitelstva 

Zdržel se  0 

 

 

Ad 5) Zadání Územního plánu 

A) Zastupitelstvo obce Kamenná schvaluje: 

Zadání Územního plánu Kamenná ve smyslu § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, jehož nedílnou součástí je 

Vyhodnocení požadavků, stanovisek, podnětů a připomínek z projednávání návrhu zadání 

Územního plánu Kamenná. 

Výsledky hlasování: 

Pro 5 členů zastupitelstva 

Proti 0 členů zastupitelstva 

Zdržel se  0 

 

B) Zastupitelstvo obce Kamenná ukládá: 
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Určenému zastupiteli, panu Stanislavu Roušovi, informovat pořizovatele Územního plánu 

Kamenná, Městský úřad Třebíč, Oddělení Úřad územního plánování, o schválení upraveného 

zadání a dále spolupracovat se zpracovatelem (firma DIS projekt, s.r.o.) při pracích na návrhu 

Územního plánu Kamenná a případně mu poskytnout podklady nutné pro jeho vyhotovení.  

Výsledky hlasování: 

Pro 5 členů zastupitelstva 

Proti 0 členů zastupitelstva 

Zdržel se  0 

 

 

Ad 6) Poplatek za sběr a odvoz komunálního odpadu  

Hospodářka obce předložila zastupitelstvu obce přehled občanů a majitelů rekreačních 

objektů, kteří dosud nezaplatili roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

Zastupitelstvo obce vyzývá občany, kteří doposud neuhradili roční poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, aby tak neprodleně učinili. Poplatek za sběr a odvoz komunálního odpadu lze zaplatit 

hotově na obecním úřadě u finanční hospodářky paní Jaroslavy Navrátilové nebo bankovním 

převodem na účet:  

Komerční banka  č.ú. 14528711/0100 

Variabilní symbol  Kamenná – číslo popisné domu 

   Klementice – číslo popisné domu + 100 

   chata – číslo chaty + 200 

 

 

Ad 7) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:40 hod. zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:   Mgr. Marie Mikynová  

Ověřovatelé zápisu:  Aleš Adam, Josef Rouš 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam,  Vítězslava Čechová, 

Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš,                                                            

Stanislav Rouš 

 

Omluveni:  Ing. Pavel Duran, Mgr. Alena Chmelařová 

  

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  
 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 
 


