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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 8. března 2013 

 

 

1) Zahájení 

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

3) Rozpočtová opatření 

4) Oznámení záměru obce odkoupit pozemky v k.ú. Kamenná nad Oslavou  

5) Informace o dotačních titulech 

6) Návrh zápisu do kroniky 

7)   Informace o MAS 

8)   Sokolík Silůvky - žádost 

9)   Junák, Brno-venkov -  žádost 

10) Informace o průběhu kontroly SZIF 

11) Informace o poskytnutí podpory z Kraje Vysočina 

12) Rozúčtování skutečných nákladů na svoz odpadu 

13) Hlášení místního rozhlasu 

14)  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 6 hlasy, proti 0,  zdržel se 0.  

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

ověřením zápisu určil Mgr. Alenu Chmelařovou 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 leden a únor 2013.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu      9.166,- Kč 

Náklady na psa v útulku    1.550,- Kč 

Záloha na plyn     3.180,- Kč 

Prohrnování místních komunikací  4.320,- +  3.267,- Kč 

Smaltovaná cedule     4.127,30 Kč 

Refundace autobusu-prosinec   7.121,- Kč 

Refundace autobusu-leden    9.784,- Kč 

Záloha na plyn     3.180,- Kč 

Příspěvek Charitě Třebíč    3.000,- Kč 

Svoz odpadu      9.247,- Kč 

Náklady na psa v útulku    1.550,- Kč 

Honorář kapele Vysočinka             15.200,- Kč 

 

 

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) Oznámení záměru obce odkoupit pozemky v k.ú. Kamenná nad Oslavou 

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr zakoupit pozemky p.č. 1038/4, p.č. 1271/2 a část 

pozemku p.č. st. 68 v k.ú. Kamenná nad Oslavou.  

 

 

Ad 5) Informace o dotačních titulech 

a) Starosta obce Stanislav Rouš informoval zastupitele o podání Žádosti o poskytnutí dotace z 

Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2013 na opravu zpevněných ploch v areálu  

víceúčelové vodní nádrže. 

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 

 

b) Starosta obce Stanislav Rouš informoval zastupitelstvo o možnosti podat žádost o 

poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, z programu: Památky místního významu 2013“ na  

opravu střechy kapličky v Kamenné. 

Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti. Zastupitelstvo pověřilo starostu vypracováním 

žádosti o dotaci.  

Hlasování: 6 pro, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 6) Návrh zápisu do kroniky obce Kamenná 

Kronikář Ladislav Eichler seznámil zastupitelstvo obce s návrhem zápisu do kroniky obce 

Kamenná za rok 2012.  

Zastupitelstvo souhlasí s předneseným návrhem zápisu do kroniky. Zápis provede kronikář 

Ladislav Eichler. 

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

 

 

Ad 7) Informace o MAS 

Starosta obce informoval zastupitele o průběhu jednání o vstupu Obce Kamenná do některé z 

Místních akčních skupin (MAS). 

 

 

Ad 8) Sokolík Silůvky - žádost 

Skautský oddíl Sokolík Silůvky požádal obec Kamenná o povolení letního táboření na 

pozemku obce p.č. 418/3 v k.ú. Kamenná nad Oslavou v termínu od 1. 7. 2013 do 15. 8. 2013. 

Zastupitelstvo obce Kamenná souhlasí s tábořením na pozemku p.č. 418/3 za podmínky, že si  

žadatel zajistí souhlas uživatele pozemku (ZD Budišov) a oznámí termín táboření uživateli 

honitby (MS Kamenná). 

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

 

 

Ad 9) Junák - okres  Brno-venkov -  žádost 

Junák z okresu Brno-venkov požádal obec Kamenná o povolení táboření na pozemku obce    

p.č. 418/3 v k.ú. Kamenná nad Oslavou v termínu od 17. 8. 2103 do 31. 8. 2013. 

Zastupitelstvo obce Kamenná souhlasí s tábořením na pozemku  p .č. 418/3 za podmínky, že 

si  žadatel zajistí souhlas uživatele pozemku (ZD Budišov) a oznámí termín táboření uživateli 

honitby (MS Kamenná). 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 10) Informace o výsledcích kontroly ze SZIF 

Starosta obce informoval zastupitele o průběhu a výsledcích závěrečné kontroly pracovníků 

Státního zemědělského intervenčního fondu na projektu: „Zlepšení obce Kamenná“. 

Závěr kontroly: Při ověření způsobilosti výdajů a splnění veškerých podmínek nebyly zjištěny 

skutečnosti, které by vedli ke snížení požadované výše dotace.  

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

 

Ad 11) Informace o poskytnutí podpory z Kraje Vysočina 

Starosta obce Stanislav Rouš informoval zastupitele o podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory 

z Kraje Vysočiny na projekt „Zpracování nového územního plánu obce“ ve výši 112.500,- Kč 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

 

Ad 12) Rozúčtování skutečných nákladů na svoz odpadu 

Účetní obce předložila zastupitelstvu rozúčtování skutečných nákladů za sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu v roce 2012. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

Rozúčtování nákladů na svoz odpadu je zveřejněno na úřední desce.  

 

Ad 13) Hlášení místního rozhlasu 

Neslyšeli jste hlášení místního rozhlasu? Na telefonním čísle 605 189 077 uslyšíte poslední 

relaci.  

Poplatek je ve výši běžného hovoru.  

 

 

Ad14)  Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21
30

 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Marie Mikynová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Alena Chmelařová, Josef Rouš 

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

Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, 

Stanislav Rouš 

Omluveni:  Aleš Adam  

Přítomní občané Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  

  Ladislav Eichler - kronikář 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


