
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 17. ledna 2014 

 

1) Zahájení  

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

3) Schválení rozpočtu na rok 2014 

4) Výsledky kontroly Finančního výboru  

5) Výsledky kontroly Kontrolního výboru  

6) Rozpočtová opatření-úprava příjmových a výdajových položek v hodnotě do 100 000,- Kč  

7) Rozpočtová opatření-úprava příjmových a výdajových položek v hodnotě nad 100 000,- Kč  

8) Odměny zastupitelům 

9) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova  

10) Nákup vozíku 

11) Závěr  

 

Ad 1) Zahájení  

Starosta obce zahájil v 19:00zasedání zastupitelstva obce. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a 

vyhlášeno a na zasedání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.  

Starostapřednesl 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 Aleše Adama a Josefa Rouše.  

Starostakonstatoval, 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 

prosinec 2013. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje:  

Svoz odpadu      9.247,- 

Náklady na psa v útulku    1.500,- 

Refundace autobusu-říjen    7.262,- 

Svoz tříděného odpadu    3.378,-   

Návrh UP Kamenná    181.500,- 

Záloha na elektřinu – čtvrtletní  12.020,- 

Oprava nouzového osvětlení v KD   4.788,- 

Ohňostroj      5.000,- 

       

Ad 3) Schválení rozpočtu na rok 2014  
Návrh rozpočtu pro rok 2014  

Celkové příjmy ve výši: 2.639.950,- Kč  

Celkové výdaje ve výši: 2.639.950,- Kč  

 

Usnesení č. 1 ze dne 17. ledna 2014:  

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2014.  

Rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.  

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

 

Ad 4) Výsledky kontroly Finančního výboru  

Člen Finančního výboru Aleš Adam informoval zastupitelstvo o výsledcích kontroly účetních  

dokladů obce za rok 2013, která proběhla 16. ledna 2014. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí.  

 

 



Ad 5) Výsledky kontroly Kontrolního výboru  

Předsedkyně Kontrolního výboru Vítězslava Čechová předložila zastupitelstvu Inventarizační  

zprávu a informovala zastupitelstvo o výsledcích kontroly za rok 2013, která proběhla 16. ledna 2014.  

Kontrolní výbor provedl inventuru majetku obce a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva.  

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí.  

 

Ad 6) Rozpočtová opatření - úprava příjmových a výdajových položek v hodnotědo 100 000,- Kč  

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

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.  

 

Ad 7) Rozpočtová opatření - úprava příjmových a výdajových položek v hodnotěnad 100 000,- Kč  

Zastupitelstvo projednalo a schválilo úpravu následujících položek:  

 příjmová položka č. 4222 -Investiční přijaté transfery od krajů (dotace na návrh UP ve výši 

112.500,- Kč), 

 výdajová položka č. 6119 - Územní plánování (návrh UP ve výši 181.500,- Kč), 

 příjmová položka č. 8117 - Operace řízení likvidity (prodané podílové listy PIONEER ve výši 

170.894,95 Kč). 

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

 

Ad 8) Odměny zastupitelům 

Na základě nařízení vlády ze dne 18. prosince 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, byla upravena 

měsíční odměna členům zastupitelstva za výkon funkce. 

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

 

Ad 9) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova  

Starosta obce informoval zastupitele o možnosti čerpání dotace z Programu obnovy venkova.  

Zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotaci na opravu části komunikací.  

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

 

Ad 10) Nákup přívěsného vozíku 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu přívěsného vozíku pro potřeby SDH.  

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

 

Ad 11) Závěr  

Starosta obce prohlásil ve 20:20 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, Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran,Mgr.Marie 

Mikynová, Josef Rouš, Stanislav Rouš  

Omluveni:     Mgr. Alena Chmelařová  

Přítomní občané:    Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka  

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky:  

Sňato: 


