
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

 dne 7. listopadu 2014 v kanceláři obecního úřadu 

 

 
Navržený program: 

1) Zahájení 

2) Složení předepsaného slibu členy zastupitelstva obce 

3) Určení ověřovatelů zápisu dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a zapisovatele 

4) Schválení programu 

5) Volba starosty a místostarosty 

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

7) Volba členů přestupkové komise 

8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o          

obcích) 

9) Vymezení působnosti a odpovědnosti  

10) Územní plán – schválení určeného zastupitele 

11) Rozpočtová opatření do 100 000,- Kč 

12) Rozpočtová opatření nad 100 000,- Kč 

13) Diskuze 

14) Závěr zasedání 

 
 

Ad 1) Zahájení 

Dosavadní starosta obce pan Stanislav Rouš zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:05 hod. 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách  

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění. 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů 

ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 

uplynula dne 24.10.2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kamenná zveřejněna v souladu se zákonem po 

dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 7.11.2014. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů 

zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé, takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 

 

Ad 2) Složení předepsaného slibu členy zastupitelstva obce 

Všichni členové nově zvoleného zastupitelstva obce složili předepsaný slib a podepsali 

připravený arch se zněním slibu (příloha č. 2) 

 

Ad 3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

Starosta obce pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jaroslavu 

Navrátilovou, k ověření zápisu určil Mgr. Marii Mikynovou a p. Josefa Rouše. 



Ad 4) Schválení programu  
Starosta přednesl navržený program zasedání zastupitelstva obce.  Program byl doplněn o 

bod: - Územní plán-určený zastupitel, a rozpočtová opatření. 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený program zasedání.  

 

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

 

 

Ad 5) Volba starosty a místostarosty 

Starostou obce byl ve veřejné volbě zvolen pan Stanislav Rouš. 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

Místostarostou obce byla ve veřejné volbě zvolena paní Mgr. Marie Mikynová. 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

Usnesení č. 1 o volbě starosty a místostarosty obce Kamenná bylo schváleno. 

 

 

Ad 6)  Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Zastupitelstvo obce Kamenná zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

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

a) Zastupitelstvo obce Kamenná volí předsedou finančního výboru Ing. Pavla 

Durana. 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

b) Zastupitelstvo obce Kamenná volí předsedou kontrolního výboru paní Vítězslavu 

Čechovou. 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

c) Zastupitelstvo obce Kamenná volí členy finančního výboru pana Aleše Adama a 

pana Libora Macháčka. 

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

d) Zastupitelstvo obce Kamenná volí členy kontrolního výboru pana Josefa Rouše a 

pana Mgr. Milana Procházku. 

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

 

Usnesení č. 2 o volbě předsedů a členů finančního a kontrolního výboru obce Kamenná bylo 

schváleno. 

 

 

Ad 7) Volba členů přestupkové komise 

Zastupitelstvo obce Kamenná rozhodlo, že přestupková komise bude tříčlenná.  

Zastupitelstvo obce Kamenná volí předsedou přestupkové komise JUDr. Jindřicha 

Zedníčka: Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, členem přestupkové komise pana 

Libora Macháčka: Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1, a pana Josefa Suchého: 

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

 

 

Ad 8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce Kamenná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč měsíčně. 

Odměna bude poskytována ode dne schválení. 



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

Zastupitelstvo obce Kamenná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši  

4000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty. 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

Zastupitelstvo obce Kamenná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši  

3500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

 

9) Vymezení působnosti a odpovědnosti  

 a) sledování legislativních požadavků, dodržování termínů pro podání písemností 

obce, předkládání a odesílání dotazníků, prohlášení atd. – paní Mgr. Marie Mikynová 

a paní Jaroslava Navrátilová 

           b) správa KD a budov s ním souvisejících – pan Libor Macháček, Ing. Pavel Duran a 

pan Stanislav Rouš 

           c) správa koupaliště a budov na koupališti – pan Aleš Adam 

           d) dohled nad tělocvičnou – paní Mgr. Marie Mikynová 

           e) Klementice – paní Vítězslava Čechová 

           f) obecní zaměstnanci, kontrola, úkolování – pan Stanislav Rouš 

           g) správa obecních lesů – pan Stanislav Rouš 

           h) internetové stránky – pan Josef Rouš 

           ch) inventarizace pozemků, sledování změn – pan Josef Rouš 

           i) dotační tituly, sledování, příprava – pan Aleš Adam a paní Mgr. Marie Mikynová  

           j) dodržování pořádku v obci, čistota komunikací – pan Stanislav Rouš, pan Aleš 

Adam a pan Libor Macháček 

           k) zápisy ze zastupitelstva paní Jaroslava Navrátilová, ověření paní Mgr. Marie 

Mikynová a Josef Rouš, 

           l) Czech POINT, datová stránka, pošta – paní Jaroslava Navrátilová 

           m) kronika obce – pan Ladislav Eichler 

           n) ověřování listin (vidimace) – pan Stanislav Rouš 

 

10) Územní plán – schválení určeného zastupitele 

Zastupitelstvo obce Kamenná bere na vědomí, že určeným zastupitelem ve věci pořízení 

Územního plánu Kamenná je i nadále pan Stanislav Rouš. 

 

Usnesení č. 3 o pořizování Územního plánu Kamenná – určení určeného zastupitele bylo  

schváleno 

 

11) Rozpočtová opatření - úprava příjmových a výdajových položek v hodnotě do  

100 000,-Kč 

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

 Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 



12) Rozpočtová opatření - úprava příjmových a výdajových položek v hodnotě nad  

100 000,- Kč 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo úpravu následujících položek:  

- navýšení příjmové položky „Neinvestiční přijaté transfery od krajů“-oprava silnice  

106 000,- Kč 

- navýšení příjmové položky „Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně“  

– podíl z prodeje plynovodu 148 781,- Kč 

 

 

13) Diskuze 

Starosta vyzval zastupitele, aby se zamysleli nad návrhem rozpočtu, který se bude tvořit  

na příštím zasedání  zastupitelstva dne 21.11.2014. 

 

14) Závěr zasedání 

Starosta obce prohlásil ve 20:20 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

Přílohy zápisu 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona 

o obcích 

 

 

 

 

 

Zapsala a za správnost:  Jaroslava Navrátilová – finanční hospodářka 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


