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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 15. května 2015 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření  

4) Žádost o příspěvek ZŠ Budišov 

5) Žádost o příspěvek Nemocnice Třebíč 

6) Veřejné projednání Územního plánu Kamenná 

7) Záměr o koupi pozemku 

8) Nábytek na koupaliště 

9) Nákup ozvučovací aparatury 

10) Pronájem mulčovače 

11) Různé 

12) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19:15 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 body:  

- Veřejné projednání Územního plánu Kamenná 

- Záměr o koupi pozemku 

- Nábytek na koupaliště 

- Nákup ozvučovací aparatury 

- Pronájem mulčovače 

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 Ing. Pavla Durana. 

Starosta konstatoval, že zápis z předcházejícího zasedání byl ověřen a vystaven k nahlédnutí na úřední 

desce. Proti minulému 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 duben. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz odpadu                        9.247,- 

Refundace autobusu leden-březen        23.186,-  

Náklady na psa v útulku                       1.550,- 

Počítač, wifi, tiskárna  - OÚ            13.510,-     

Lesní práce (těžba polomů, kůrovce, nákup 4250 ks stromků, sázení)  38.560,- 

Záloha na elektřinu            3.860,- 

Malířské práce - koupaliště            4.680,- 

Svoz odpadu                3.416,- 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření  
Starosta obce seznámil zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními v rámci své kompetence. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 4) Žádost o příspěvek ZŠ Budišov  
Ředitel ZŠ Budišov Mgr. Milan Procházka se obrátil na obec s žádostí o finanční podporu aktivit pro 

žáky ZŠ. Zastupitelé projednali a schválili finanční podporu pro ZŠ ve výši 2.500,- Kč. 

Výsledky hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 5) Žádost o příspěvek Nemocnice Třebíč 

Ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová zaslala obci žádost o poskytnutí finančního daru na 

ultrazvukový přístroj a operační stůl, který chce nemocnice zakoupit. Zastupitelé projednali a schválili 

dar ve výši 2.500,- Kč 

Výsledky hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 6) Veřejné projednání návrhu Územního plánu Kamenná 
Zastupitelstvo obce upozorňuje občany na veřejné projednání návrhu Územního plánu Kamenná, které 

se bude konat ve středu 17. června 2015 v 16.30 hodin v budově Obecního úřadu Kamenná. 

Podrobnosti jsou ve vyvěšené Veřejné vyhlášce. Návrh Územního plánu Kamenná je také k nahlédnutí 

na www.kamenna-tr.cz. Čtrnáct dnů před projednáním bude návrh k nahlédnutí v úředních hodinách 

na obecním úřadě. 

Ad 7) Záměr o koupi pozemků 
Zastupitelstvo obce oznamuje záměr odkoupení a směny těchto pozemků za účelem výstavby rybníku:  

směna pozemku a vyrovnání hodnoty směňovaných nemovitostí mezi Obcí Kamennou a Ing. 

Lubošem Buršíkem: části pozemku p.č. 1160/1 o výměře 9325 m2 (dle nového geometrického plánu 

budoucí  parcela  p. č. 1160/29) získá Obec Kamenná, p.č. 1160/27 o výměře 2732 m2 získá Ing. 

Buršík. Odkoupení  ideální 1/3 pozemku p.č. 1229/1 o výměře 1044 m2  od p. Karla Nováčka a ideální 

1/3 pozemku p. č. 1229 o výměře 1044 m2 od p. Jaroslava Dvořáka a odkoupení pozemku p.č. 1226 o 

výměře 1964 m2 od p. Karla Nováčka. Pozemky se nachází v k.ú. Kamenná nad Oslavou. Kupní cena 

byla stanovena    30,- Kč za m2. Zastupitelsto rozhodlo, že správní poplatky spojené s vkladem do KN 

zaplatí Obec Kamenná. 

 

Ad 8) Nábytek na koupaliště 

Zastupitelé rozhodli o pořízení pracovní desky a skříněk pro vybavení budovy na koupališti. 

Vyhodnotili tři cenové nabídky: 1) 36.058,- Kč, 2) 23.863,-  Kč 3) 19.600,- Kč a vybrali nejvýhodnější 

nabídku za 19.600,- Kč. 

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

 

Ad 9) Nákup ozvučovací aparatury 

Zastupitelé rozhodli o zakoupení ozvučovací aparatury pro konání kulturních a sportovních akcí 

v obci. 

Ad 10) Pronájem mulčovacího stroje  
Zastupitelstvo obce schválilo možnost pronájmu mulčovacího stroje. Podmínky pronájmu jsou 

zpracovány v provozním řádu mulčovače. 

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

 

Ad 11) Různé 
Starosta obce informoval o další podané žádosti na dotaci: zajištění bezpečnosti oken a dveří obecní 

knihovny. Zastupitel p. Aleš Adam informoval o průběhu prací na opravě střechy skladu za KD. 

Ad 12) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20.50 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

Zapsala a za správnost: Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marie Mikynová, Ing. Pavel Duran 

Přítomní členové zastupitelstva:  Stanislav Rouš, Aleš Adam, Vítězslava Čechová,                   

Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš, Ing. Pavel Duran 

Omluveni:  Libor Macháček 

Přítomní občané:  Jaroslava Navrátilová 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 

http://www.kamenna-tr.cz/

