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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 11. září 2015 

 
1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření  

4) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

5) Linka důvěry STŘED – žádost o příspěvek 

6) Smlouva o smlouvě budoucí – optická síť 

7) Dopravní značení v obci 

8) Různé 

9) 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 obce přednesl 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 p. Jaroslavu Navrátilovou, 

ověřením zápisu určil Mgr. Marii Mikynovou a Josefa Rouše. 

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatele a ověřovatele zápisu 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

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 přečetl zastupitelstvu přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za měsíc červenec a srpen. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Vyúčtování elektřiny-doplatek                                3.855,- 

Opravy techniky k sečení        6.360,-        

Oprava naftového topení v KD                              31.992,- 

Betonové roury - Klementice         11.717,-       

Rekonstrukce střechy dílny za KD              122.217,-      

Svoz a uložení odpadu                  13.394,- 

Refundace autobusu duben-červen     21.807,- 

Záloha na elektřinu  2x         3.860,- 

Za využívání sběrného dvora 11.213,- 

Svoz a uložení odpadu 9.328,-  

Pořízení  zálohování dat obce 22.498,- 

Přepravní služby 8.800,- 

Ruční pumpa - koupaliště 3.879,- 

Sousedské posezení - hudba 6.000,- 

 

 

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

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 4) Zpráva o výsledcích kontroly finančního a kontrolního výboru  
Předseda Finančního výboru Ing. Pavel Duran informoval zastupitelstvo obce o výsledcích kontroly 

účetních dokladů obce za leden až červenec 2015.  Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

Předsedkyně Kontrolního výboru Vítězslava Čechová informovala zastupitelstvo o výsledcích 

kontroly za leden až červenec 2015. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 
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Ad 5) Linka důvěry STŘED – žádost o příspěvek  
Zastupitelé projednali žádost Linky důvěry STŘED se sídlem v Třebíči o poskytnutí příspěvku 

z rozpočtu obce na telefonickou krizovou pomoc. Zastupitelstvo obce žádost o příspěvek zamítlo. 

Výsledky hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1. 

  

Ad 6) Smlouva o smlouvě budoucí – optická síť 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi 

ekologickým mikroregionem HORÁCKO a Obcí Kamennou v souvislosti s vybudováním a 

provozováním „REGIONÁLNÍ SÍTĚ MIKROREGIONU HORÁCKO, SÍŤ TRUBEK HDPE PRO 

OPTICKOU SÍŤ“ 

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

 

Ad 7) Dopravní značení v obci 

Zastupitelé projednali možnosti dopravního značení u dětského hřiště před Halačkovýma a rozhodli o 

zadání zpracování projektu na dopravní značení v části obce. 

Ad 8) Různé 

Oznamujeme občanům, že v sobotu 10. října od 8.00 hod provede firma ESKO-T svoz nebezpečného 

odpadu. Sběrným místem pro Kamennou bude náves u kapličky, pro Klementice točna BUS. Další 

informace jsou na úřední desce. 

 

Zastupitelstvo obce upozorňuje občany na druhé veřejné projednání návrhu Územního plánu 

Kamenná, které se bude konat v pondělí 12. října 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.  

 

Starosta obce a zastupitel p. Aleš Adam informovali o průběhu prací na letošních dotačních titulech: 

oplocení koupaliště, oprava střechy skladu za KD,  zajištění bezpečnosti oken a dveří obecní knihovny 

a o dokončeném zálohování dat obce.  

 

 

Ad 12) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20.40 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost: Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu: Josef Rouš, Mgr. Marie Mikynová 

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/

