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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 5. dubna 2013 

 

 

1) Zahájení 

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

3) Rozpočtová opatření v hodnotě nad 100 000,- Kč  

4) Odkoupení pozemku 

5) Prodej pozemku 

6) Informace o dotacích 

7) Závěr 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
10

 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 7 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) Seznámení s výdaji obce nad 3.000,- Kč 

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

měsíc březen 2013. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

 

Svoz odpadu ............................................................................................................ 9.247,- Kč 

Náklady na psa v útulku .......................................................................................... 1.400,- Kč 

Prohrnování místních komunikací  ......................................................................... 4.356,- Kč 

Těžba dřeva ............................................................................................................. 3.500,- Kč 

Refundace autobusu – únor ..................................................................................... 7.022,- Kč     

Servis místního rozhlasu  ........................................................................................ 3.292,- Kč 

Záloha na elektřinu – čtvrtletní ............................................................................. 16.760,- Kč                 

Příspěvek na žáky ZŠ v Třebíči ............................................................................... 6.624,- Kč    

Skládací stoly a lavice – koupaliště ....................................................................... 42.597,- Kč 

Svoz nebezpečného odpadu .................................................................................... 4.698,- Kč 

      

 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření – úprava příjmové položky v hodnotě nad 100 000,- Kč 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení příjmové položky – příjem dotace SZIF 

v hodnotě 2 296 626,- Kč. 
 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 4) Odkoupení pozemku 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o odkoupení pozemku p.č. 1038/4, p.č. 1271/2 a části pozemku 

p.č. st. 68 v k.ú. Kamenná nad Oslavou. Zastupitelstvo pověřilo starostu zajištěním 

geometrického plánu rozdělení pozemku a sepsáním kupní smlouvy.  

 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 5) Prodej pozemku 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji části obecního pozemku p.č. 540/3 v k.ú. Kamenná 

nad Oslavou Ing. Zbyňku Zedníčkovi za odhadní cenu. Zastupitelstvo pověřilo starostu 

sepsáním smlouvy o prodeji. 

 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 6) Informace o průběhu dotací  

Starosta obce Stanislav Rouš informoval zastupitele o dotačních titulech. Obec požádá 

v rámci titulu Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku o dotaci na zabezpečení 

knihovny. Dále obec opětovně požádá o dotaci na výstavbu rybníka. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

 

Ad 7) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
20

 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,  Ing. Pavel Duran, 

Mgr. Alena Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, 

Josef Rouš, Stanislav Rouš  

Omluveni:  

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

 Ing. Zbyněk Zedníček 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


