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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 6. září 2013 

 

 

1) Zahájení 

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

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

4) Odkup podílových listů  

5) Oprava dětského hřiště na koupališti a prolézaček u Halačkových 

6) Zajištění zásobování obce   

7) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19:30 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 Josefa Rouše a Mgr. Alenu Chmelařovou.  

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 2013. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu……………………………………. 9.247,-  

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

Refundace autobusu-červenec………………….. 8.144,-  

Organizační zajištění sousedského posezení…….6.200,-  

 

Ad 3) 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 4) Odkup podílových listů  

Zastupitelstvo obce projednalo možnost odkupu 166 613 ks podílových listů Dynamického 

fondu Pioneer a převedení finanční hotovosti na účet obce Kamenná v Komerční bance.  

Usnesení zastupitelstva obce Kamenná č. 1 ze dne 6. 9. 2013 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zpětném odkupu 166 613 ks podílových listů Dynamického 

fondu Pioner a převedení finanční hotovosti na účet obce Kamenná v Komerční bance.  

Usnesení bylo přijato: 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 5) Oprava dětského hřiště na koupališti a prolézaček u Halačkových 

Zastupitelstvo obce projednalo neutěšený stav prolézaček u Halačkových  a dětského hřiště na 

koupališti.  

Zastupitelstvo obce rozhodlo o neprodlené opravě hřiště a prolézaček. Oprava bude zadána 

odborné firmě.  

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

 

Ad 6) Zajištění zásobování obce   

Zastupitelstvo obce projednalo způsob zajištění zásobování základními potravinami v obci.  

Byly osloveny firmy ENAPO, Jednota Moravské Budějovice, Jednota Velké Meziříčí a 

soukromí prodejci. Firmy přednesly své požadavky na prostory a zajištění.  

Proběhla jednání s KHS a státním požárním dozorem ohledně podmínek a nároků na prodejní 

prostory. Pro provozování prodejny je nutné zajistit vyhovující prostory, které budou 

odpovídat hygienickým podmínkám a podmínkám státního požárního dozoru.  

Situace se bude nadále řešit.  

 

Ad 7) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21:00 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: Aleš Adam, Vítězslava Čechová,  

Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, Stanislav Rouš  

Omluveni: Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


