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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 9. srpna 2013 

 

 

1) Zahájení 

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

3) Žádost manželů Zádrapových 

4) Zajištění zásobování obce 

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

6) Závěr 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19
20

 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. Alenu 

Chmelařovou, ověřením zápisu určil Mgr. Marii Mikynovou a Ing. Pavla Durana. 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 červenec 2013. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

 

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

Náklady na psa v útulku .......................................................................................... 1.500,- Kč  

Křovinořez, úhlová hlava ...................................................................................... 17.367,- Kč  

Stavební úpravy hygienického zařízení KD ........................................................ 223.026,- Kč  

Refundace autobusu – květen .................................................................................. 7.221,- Kč  

Refundace autobusu – červen .................................................................................. 6.733,- Kč  

Barva – nátěr stolů a laviček – koupaliště ............................................................... 3.233,- Kč  

Přepravní služby ...................................................................................................... 3.600,- Kč  

Dárkové balíčky – životní jubilea 5 ks .................................................................... 3.959,- Kč  

      

 

Ad 3) Žádost manželů Zádrapových 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o žádosti manželů Zádrapových, Brno o osvobození 

od poplatku za komunální odpad. Zastupitelstvo žádost projednalo.  Stanovisko obce bude 

manželům  Zádrapovým sděleno doporučeným dopisem. 

 

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

 

 

Ad 4) Zajištění zásobování obce 

Zastupitelstvo obce řešilo současnou situaci v oblasti zásobování obyvatel obce základními 

potravinami. Paní Nováčková, č. p. 10 zájemcům doveze základní potraviny. Obec zvažuje 

vymezení prostoru v obecních budovách pro zřízení obchodu. Vyzýváme občany, aby se 
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přihlásili zájemci o provozování obchodu. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu jednáním 

s firmami JMB a Coop. 

 

 

Ad 5) Rozpočtová opatření v hodnotě do 100 000,- Kč 

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

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

  

 

Ad 6) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
05

 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

 

 

Zapsala a za správnost:  Mgr. Alena Chmelařová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová, Ing. Pavel Duran 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran, 

Mgr. Alena Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová,  

Stanislav Rouš  

Omluveni: Josef Rouš 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

  

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


