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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 23. ledna 2015 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3.000,- Kč 

3) Změna v návrhu rozpočtu obce na rok 2015 

4) Výsledky kontroly finančního a kontrolního výboru 

5) Inventarizační zpráva 

6) Zvolení zástupce obce pro mikroregion Horácko 

7) Zvolení zástupce obce pro MAS Podhorácko 

8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

9) Rozpočtová opatření  

10) Pověření starosty k úpravám rozpočtu   

11) Projednání výběru dodavatele pro likvidaci odpadů  

12) Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady 

13) Návrh zápisu do obecní kroniky 

14) Různé 

15) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

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

svoláno a vyhlášeno a na zasedání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Starosta obce 

přednesl program zasedání zastupitelstva obce. Program zasedání byl doplněn o bod:  

- Návrhu zápisu do obecní kroniky 

- OZV o nakládání s odpady 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce p. Jaroslavu 

Navrátilovou, ověřením zápisu určil Mgr. Marii Mikynovou a p. 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 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za měsíc 

listopad a prosinec 2014.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu                     9.247,- 

Svoz odpadu                   13.869,-     

Náklady na psa v útulku  2x                   1.500,- 

Refundace autobusu-říjen        7.683,-       

Drcená kůra – úprava zeleně        4.659,- 

Záloha na elektřinu 2x        3.860,- 

Aktualizace účetnictví, účetní program    10.817,- 

Svoz tříděného odpadu        4.117,- 

Refundace autobusu-listopad           6.938,- 

Příspěvek Horácku na optickou síť     70.596,- 

Mulčovač včetně homokinetického hřídele a             235.950,- 

hydraulického ovládání 

TV-Samsung – budova č.p.45      10.000,- 

Ford TRANSIT- garanční prohlídka        3.727,- 

Potahy na lavice – č.p. 45         4.158,- 

Závěsy – podium KD          5.072,- 
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Kamna – budova č.p. 45         9.780,- 

Kamna – koupaliště          8.600,- 

Ohňostroj           5.000,- 

 

Ad 3) Změna v návrhu rozpočtu na rok 2015 

Zastupitelstvo obce provedlo změnu v návrhu rozpočtu obce na rok 2015, z důvodu nutnosti 

přidání konsolidační položky – investiční příspěvek mikroregionu Horácko na optickou síť. 

Návrh rozpočtu pro rok 2015 je nedílnou součástí zápisu. 

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

 

Ad 4) Výsledky kontroly finančního a kontrolního výboru  

Člen Finančního výboru Aleš Adam informoval zastupitelstvo obce o výsledcích kontroly 

účetních dokladů obce za rok 2014.  Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

Předsedkyně Kontrolního výboru Vítězslava Čechová informovala zastupitelstvo o výsledcích 

kontroly za rok 2014. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

 

Ad 5) Inventarizační zpráva 

Předsedkyně Inventarizační komise Vítězslava Čechová předložila zastupitelstvu  

Iventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku obce.  Nebyly zjištěny inventarizační 

rozdíly. 

Zastupitelstvo obce vzalo Iventarizační zprávu na vědomí. 

 

 

Ad 6) Zvolení zástupce obce pro mikroregion Horácko 

Zastupitelstvo obce Kamenná rozhodlo, že určeným zástupcem obce do ekologického 

mikroregionu Horácko je i nadále pan Josef Rouš. 

Usnesení č. 1 bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

 

 

Ad 7) Zvolení zástupce obce pro MAS Podhorácko 

Zastupitelstvo obce Kamenná rozhodlo, že určeným zástupcem obce do MAS Podhorácko je  

pan Stanislav Rouš. 

 

Usnesení č. 2 bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Ad 8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí: „Zřízení věcného břemene na 

pozemku p.č. 1230/8 v k.ú. Kamenná nad Oslavou pro umístění kabelu NN pro výstavbu 

přípojky odběrného místa na pozemku p.č. 182/1. 
 

Usnesení č. 3 bylo přijato: 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Ad 9) Rozpočtová opatření do 100 000,- Kč 

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



 3 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

Ad 10) Pověření starosty k úpravám rozpočtu  

Zastupitelstvo obce Kamenná stanovuje: v souladu  §102 odst.2 písm.a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k 

provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

1. do výše 100.000  Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny 

nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce. 

2. Změny všech rozpočtových hodnot bez omezení výše k zajištění činnosti obce v těchto 

případech: 

– Přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků (dotace) 

– Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom, výdaje ve stavu 

nouze a podobně. 

– Úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků, odvodů. 

– Zaúčtování příjmů a výdajů daně z příjmů právnických osob, které platí obec sama 

sobě 

– Konečné rozpočtové opatření na konci kalendářního roku. 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v 

kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou. 

Usnesení č. 4 bylo přijato: 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Ad 11) Projednání výběru dodavatele pro likvidaci odpadů 

Zastupitelstvo obce projednávalo nabídky firem na dodavatele likvidace odpadů. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby oslovil dosavadní svozovou firmu AVE CZ pro 

likvidaci odpadů na období únor až duben 2015, než bude proveden výběr dodavatele na 

následující období. 

 

 

Ad 12) Obecně závazná vyhláška pro nakládání s odpady 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Kamenná č. 1/2015,  

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenná.  

Současně se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 11. 12. 2008. 

 

Usnesení č. 5 bylo přijato: 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 13) Návrh zápisu do obecní kroniky 

Zastupitelstvo schválilo návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2014, který dodal pan Ladislav 

Eichler, kronikář obce. 

 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Ad 14) Různé 

Pan Aleš Adam informoval o dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj na dětská hřiště.  

Mgr. Marie Mikynová informovala o oslovení firmy, která může přistavit do obce kontejner 

na použitý textil. 

 

 

Ad 15) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:40 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost:  Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová, p. Josef Rouš 

Přítomní členové zastupitelstva: Aleš Adam, Vítězslava Čechová, Libor Macháček, Mgr. 

Marie Mikynová, Josef Rouš, Stanislav Rouš 

Omluveni:  Ing. Pavel Duran  

Přítomní občané:  Jaroslava Navrátilová 

 

 

 

  

 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


