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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 12. července 2013 

 

 

1) Zahájení 

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

3) Pronájem chráničky pro optickou síť 

4) Výsledky kontroly Kontrolního výboru 

5) Výsledky kontroly Finančního výboru 

6) Prodej pozemku 

7) Svoz odpadů 

8) Rozpočtová opatření v hodnotě do 100 000,- Kč 

9) Zabezpečení obecního majetku 

10)  Dotační tituly 

11)  Závěr 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19:15 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 Josefa Rouše a Aleše Adama.  

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 2013. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu                     13.869,-  

Náklady na psa v útulku                  1.550,-  

SW práce-CzechPoint           5.899,-  

Záloha na elektřinu-čtvrtletní            16.760,-    

Svoz tříděného odpadu            4.268,-  

Dokumentace PO, statistika odpadů    3.509,-  

 

Ad 3) Pronájem chráničky pro optickou síť 

Zastupitelstvo obce projednalo možnost pronájmu chráničky pro optickou síť.  

Usnesení zastupitelstva obce č. 1 ze dne 12. 7. 2013 

Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem chráničky pro instalaci optické sítě Horácku – 

ekologickému mikroregionu dle smlouvy. Zastupitelstvo upozorňuje, že mu není znám 

současný technický stav chráničky.  

Usnesení zastupitelstva bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 4) Výsledky kontroly Kontrolního výboru 
Zastupitel Josef Rouš seznámil zastupitelstvo s výsledky kontroly, která proběhla 4. července 

2013. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva za období leden - 

červen 2013. Nebyly zjištěny závady, ani nedostatky. 

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí.  

 

Ad 5) Výsledky kontroly Finančního výboru 

Předseda Finančního výboru Ing. Pavel Duran informoval zastupitelstvo o výsledcích 

kontroly, která proběhla 1. července 2013. Finanční výbor provedl kontrolu účetních dokladů 

obce za období leden - červen 2013. Nebyly zjištěny závady ani nedostatky. 

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí.  

 

Ad 6) Prodej pozemku 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 1278 a p.č. 1279 v k.ú. Kamenná nad 

Oslavou ve vlastnictví obce paní Ireně Bartůňkové za odhadní cenu a náklady spojené 

s přepisem. Zastupitelstvo pověřilo starostu sepsáním smlouvy o prodeji. 

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

 

Ad 7) Svoz odpadů 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o změně dodavatele pro svoz a likvidaci odpadů.  

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že svoz a likvidaci odpadů pro obec Kamenná a Klementice 

bude zajišťovat firma ESKO-T s.r.o. Zastupitelstvo pověřilo starostu sepsáním smlouvy 

s dodavatelem. 

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

 

Ad 8) Rozpočtová opatření v hodnotě do 100 000,- Kč 

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

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

  

Ad 9) Dotační tituly 

Starosta informoval zastupitele o výsledcích žádostí o dotaci na  opravu kapličky v Kamenné 

a žádost o dotaci na zabezpečení objektu čp. 45. Dotace nebyla obci poskytnuta pro 

nedostatek bodů. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 10) Zabezpečení obecního majetku 

Zastupitelstvo obce rozhodlo zabezpečit objekt čp. 45 formou instalace zabezpečovacího 

zařízení.  

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

 

Ad 10) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21:00 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,  Ing. Pavel Duran, Mgr. Alena Chmelařová,  

Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, Stanislav Rouš 

Omluveni:  Vítězslava Čechová 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová - finanční hospodářka  

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


