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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 22. ledna 2016 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření k roku 2015 

4) Schválení rozpočtu na rok 2016 

5) Rozhodnutí o zakoupení pozemků 

6) Záměr pronájmu obecních nebytových prostor 

7) Návrh nařízení, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 

8) Dotace 

9) Provozní řád dětského hřiště 

10) Projednání návrhu dopravního značení 

11) Seznámení s návrhem zápisu do obecní kroniky 

12) Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 

13) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

14) Inventarizační zpráva 

15) Různé 

16) 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 body:  

- Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev; 

- Zpráva finančního a kontrolního výboru; 

- Inventarizační zpráva. 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání 5 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 prosinec 

2015.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Zateplení stropu objektu č.p. 45                     60.306,- 

Zednické a tesařské práce (koupaliště, dílna)       17.645,-        

Knihy – obecní knihovna           5.077,- 

Veřejné osvětlení-nová svítidla                        42.838,-       

Přepravní služby                        8.000,-      

Svoz a uložení odpadu                      14.633,- 

Záloha na elektřinu              3.860,- 

Ohňostroj    5.000,-  

Lesní práce (kácení, svoz)       9.075,- 

 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření 

Starosta obce seznámil zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními v rámci své kompetence 

na konci kalendářního roku 2015. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 
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Ad 4) Schválení rozpočtu na rok 2016 

Návrh rozpočtu pro rok 2016  

Celkové příjmy ve výši: 2.540.300,- Kč 

Celkové výdaje ve výši: 2.540.300,- Kč 

 

Usnesení č. l ze dne 22. ledna 2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2016. 

Rozpočet pro rok 2016 je nedílnou součástí zápisu. 

Usnesení č. 1 bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 5) Rozhodnutí o zakoupení pozemků 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o odkoupení a směně 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 z vkladem do KN zaplatí 

Obec Kamenná.  

 

Hlasování: 

Usnesení č. 2   bylo přijato: 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

Ad 6) Záměr pronájmu obecních nebytových prostor 

Zastupitelstvo oznamuje záměr pronájmu části skladu za KD panu Jiřímu Markovi nejml. a části 

skladu Ing. Leoši Polendovi. 

 

 

Ad 7) Nařízení č. 1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nařízení, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 

v Kamenné a Klementicích. Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016. Je zveřejněno na úřední desce 

i elektronické úřední desce. 

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

 

Ad 8) Dotace 
Starosta obce informoval zastupitele o již podaných žádostech na dotace pro rok 2016:  

Dětské hřiště na koupališti a oprava kapličky v Kamenné, 

a o připravované žádosti o dotaci z Kraje Vysočina na fasádu budovy č.p. 45.  

Mgr. Marie Mikynová informovala zastupitele o připravovaných dotačních titulech z Fondu Vysočiny 

na vypracování studie řešící opatření v oblasti zásobování pitnou vodou a studie řešící opatření 

v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Dále informovala o dotačních titulech Ministerstva 

zemědělství na podporu rekonstrukcí a odbahnění malých vodních nádrží ve vlastnictví obce. 

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 

 

Přehled realizovaných a proplacených dotací za rok 2015: 

Název akce Celkové náklady Kč Výše dotace Kč 

Oprava střechy obecního skladu za KD 200.555,- 105.000,- 

Zálohování dat obce 22.498,- 13.499,- 

Oplocení koupaliště 116.236,- 30.000,- 

Zajištění bezpečnosti oken a dveří obecní knihovny 83.405,- 35.000,- 

Výdaje jednotek SDH na odbornou přípravu 1.694,- 1.600,- 
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Ad 9) Provozní řád dětského hřiště 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Provozní řád dětského hřiště „U Halačkových“, který bude 

vyvěšen u tohoto dětského hřiště a zveřejněn na internetových stránkách obce.  

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

 

Ad 10) Projednání návrhu dopravního značení 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh dopravního značení v obci, zpracovaný firmou 

Stanaznak s.r.o. 

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

 

Ad 11) Návrh zápisu do obecní kroniky 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2015, který přednesl pan Ladislav 

Eichler, kronikář obce. 

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

 

Ad 12) Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 

Zastupitelstvo obce Kamenná v souladu s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 491,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 2. 2016. 

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

Zastupitelstvo obce Kamenná v souladu s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., stanovilo odměnu za 

výkon funkce starosty, jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 10.000,- Kč měsíčně. 

Odměna bude poskytována od 1. 2 2016. 

Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1. 

 

Ad 13) Výsledky kontroly finančního a kontrolního výboru  
Člen Finančního výboru pan Aleš Adam informoval zastupitelstvo obce o výsledcích kontroly 

účetních dokladů obce za rok 2015.  Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

Člen Kontrolního výboru pan Josef Rouš informoval zastupitelstvo o výsledcích kontroly za rok 2015. 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

Ad 14) Inventarizační zpráva 

Člen Inventarizační komise pan Josef Rouš předložil zastupitelstvu Inventarizační zprávu o provedené 

inventarizaci majetku obce. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

Zastupitelstvo obce vzalo Inventarizační zprávu na vědomí. 

Ad 15) Různé 

Zastupitel p. Aleš Adam informoval přítomné o postupu prací na rekonstrukci místnosti OÚ a přilehlé 

chodby.  

Ad 16) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 22:50 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

Zapsala a za správnost:  p. Jaroslava Navrátilová  

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

Přítomní členové zastupitelstva: p. Stanislav Rouš, p. Aleš Adam, p. Libor Macháček, Mgr. 

Marie Mikynová, p. Josef Rouš 

Omluveni:  Ing. Pavel Duran, p. Vítězslava Čechová 

Přítomní občané:  p. Ladislav Eichler, p. Jaroslava Navrátilová 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky:     Sňato: 


