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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 8. listopadu 2013 

 

 

1) Zahájení 

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

3) Optický kabel 

4) Elektronická aukce energie 

5) MAS Podhorácko – žádost o příspěvek 

6) Příspěvek na energie na provoz obchodu 

7) Skautské středisko Hrozen - žádost 

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

9) Dar Mysliveckého sdružení Kamenná 

10) 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 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 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 říjen 2013. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

 

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

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

Refundace autobusu – srpen .................................................................................... 7.461,- Kč  

Rekonstrukce kamen – KD ................................................................................... 10.575,- Kč  

Volební informační panel ........................................................................................ 4.531,- Kč  

Správa databáze – evidence obyvatel ...................................................................... 3.611,- Kč  

      

Ad 3) Optický kabel 

Ing. Barbora Stránská, projektantka páteřní sítě optického kabelu vedeného přes Horácko, 

oslovila naši obec v souvislosti s možností připojení obce na optický kabel. Připojení by bylo 

řešeno z dotačního titulu. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a bude se touto informací 

dále zabývat. 

 

Ad 4) Elektronická aukce energie 

Mgr. Marie Mikynová seznámila zastupitele s výsledky elektronické aukce energie, které se 

obec zúčastnila. Zastupitelstvo pověřilo starostu a místostarostku dalším jednáním o smlouvě. 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 5) MAS Podhorácko – žádost o příspěvek 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek na pokrytí provozu MAS Podhorácko ve výši 

4 000 Kč. 

Výsledky hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 0 

 

Ad 6) Příspěvek na energie na provoz obchodu 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí příspěvku na energie na provoz místního obchodu. 

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

 

Ad 7) Skautské středisko Hrozen - žádost 

Skautské středisko Hrozen, Komenského 314, Židlochovice, požádalo obec Kamenná 

o povolení letního táboření na pozemku obce p.č. 418/3 v k.ú. Kamenná nad Oslavou. 

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 5, proti 1, 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. 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

Ad 9) Dar Mysliveckého sdružení Kamenná  

MS Kamenná darovalo obci Kamenná 1 ks srnčí zvěře, jako poděkování za užívání obecních  

prostor.  

Zastupitelstvo obce děkuje MS Kamenná.  

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zvěřina bude zpracována na guláš, na jehož ochutnávku dne 

16. 11. 2013 zve všechny občany do místní hospody.   

 

Ad 10) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20
55

 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, Mgr. Alena 

Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová,  Josef Rouš, 

Stanislav Rouš  

Omluveni: Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

  

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


