
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

 dne 14. března 2014 

 

 
Program: 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná se sídlem Kamenná 70, 675 

03 Budišov u Třebíče, IČO: 00377589 za rok 2013 

4) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2013 

5) Projednání a schválení účetní závěrky obce Kamenná za rok 2013  

6) Rozpočtová opatření  

7) Rozúčtování skutečných nákladů na svoz odpadu 

8) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 

9) Informace z valné hromady ekologického mikroregionu Horácko  

10) Pověření k nákupu obecního vozidla 

11) 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 navržený program zasedání zastupitelstva obce.  Program byl doplněn o 

body: Informace z valné hromady ekologického mikroregionu Horácko a Pověření k nákupu 

obecného vozidla. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

Starosta obce pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mgr. Marii 

Mikynovou, ověřením zápisu určil Mgr. Alenu Chmelařovou 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 3000,- Kč 

Svoz odpadu       9.247,-  

Náklady na psa v útulku     1.550,-  

Refundace autobusu-únor     7.518,-  

Měsíční a roční uzávěrka účetnictví-asistence  3.115,-  

Rozšíření veřejného osvětlení             42.643,-  

Oprava dveří do sklepa-budova č.p. 45   4.589,-  
 

 

Ad 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná se sídlem Kamenná 

70, 675 03 Budišov u Třebíče, IČO: 00377589 za rok 2013 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Kamenná za rok 2013.  

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bylo provedeno dne 7. října 2013, jako dílčí                  

přezkoumání a dne 20. února 2014, jako konečné přezkoumání, na základě žádosti obce 

v souladu s § 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumání 

hospodaření). 

Místo provedení přezkoumání: Obec Kamenná, Kamenná 70, 675 03 Budišov u Třebíče 



Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: p. Miluše Procházková, 

pověření číslo 61/14 

Podklady předložili: p. Stanislav Rouš - starosta obce, p. Jaroslava Navrátilová - účetní. 

Předmětem přezkoumání hospodaření byly: údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o 

přezkoumání hospodaření. 

 

Závěr přezkoumání:  

Při přezkoumání hospodaření obce Kamenná za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Zastupitelstvo obce vzalo „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná za 

rok 2013“ na vědomí. 

 

Ad 4) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2013 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2013.  

Usnesení zastupitelstva obce č. 1:  

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet bez výhrad.  

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

Ad 5) Projednání a schválení účetní závěrky obce Kamenná za rok 2013  
Zastupitelstvo obce projednalo dle předložených účetních dokladů účetní závěrku za účetní 

období roku 2013, sestavené k 31. 12. 2013.  

Usnesení zastupitelstva obce č. 2:  

Zastupitelstvo obce, jako zastupující orgán schvalující účetní uzávěrku obce zjistilo, že 

předložené podklady ke schválení účetní uzávěrky poskytují dle paragrafu 16 vyhlášky č. 

220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek průkaznost účetnictví a finanční situace obce.  

Zastupitelstvo obce schválilo dle předložených účetních dokladů účetní závěrku za účetní období 

roku 2013, sestavené k 31. 12. 2013. 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

Ad 6) Rozpočtová opatření  

Starosta obce seznámil zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními do 100.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.  

 

Ad 7) Rozúčtování skutečných nákladů na svoz odpadu 

Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozúčtování skutečných nákladů za sběr a svoz 

odpadu v roce 2013. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

Rozúčtování nákladů na svoz odpadu je zveřejněno na úřední desce.  

 

Ad 8) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 

Sb. 

Místostarostka obce Marie Mikynová seznámila zastupitelstvo obce s obsahem „Výroční 

zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013“ 

Zastupitelstvo obce vzalo obsah Výroční zprávy na vědomí.  

Výroční závěrečná zpráva je vyvěšena na úřední desce. 

 

 

 

 



Ad 9) Informace z valné hromady ekologického mikroregionu Horácko 

Zastupitel Josef Rouš seznámil zastupitelstvo obce s průběhem a výsledky jednání valné 

hromady Ekologického mikroregionu Horácko.  

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad10) Pověření k nákupu obecního vozidla 

Zastupitelstvo obce rozhodlo pověřit pana Aleše Adama a pana Jana Nováčka nákupem a 

převozem obecního vozidla značky Ford Transit. 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 11) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:30 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, Ing. Pavel Duran, 

Mgr. Alena Chmelařová, Mgr. Marie Mikynová, 

Josef Rouš, Stanislav Rouš  

Omluveni: - 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

  

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 

 

 

 


