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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 6. května 2016 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření 

4) Svazek obcí pro komunální služby-závěrečný účet, kontrola hospodaření 

5) Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě – věcné břemeno 

6) Žádost ZŠ Budišov o příspěvek 

7) Dětské hřiště - koupaliště 

8) Oprava kříže 

9) Odkoupení části pozemku 

10) Dotace 

11) Závěr 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19:05 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 p. Josefa Rouše. 

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 březen a 

duben. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Ocelové dveře-sklad za KD          6.586,- 

Svoz a uložení odpadu             9.406-        

Právní služby, správní poplatky             9.000,- 

Geodetické práce-pozemky             6.835,-       

Refundace autobusu- únor          7.472,-      

Svoz a uložení odpadu               9.307,- 

Záloha na elektřinu 2x                 3.860,- 

Materiál k opravám-OÚ 19.427,- 

Pasport dopravního značení v obci   18.150,- 

Zimní posyp a prohrnutí komunikací     6.916,- 

Pojištění - Ford     6.358,- 

Materiál k opravám OÚ     7.949,- 

Koupě pozemků  - rybník 197.970,- 

Stavební práce OÚ   21.880,- 

Nábytek OÚ   57.900,- 

Refundace autobusu-březen     7.602,- 

Výměna dveří-opravy OÚ     8.521,- 

Dopravní značení     3.630,- 

Nábytek OÚ  13.000,- 

Podlahová krytina-opravy OÚ  10.146,- 

Malířské a natěračské práce OÚ, sklad  14.920,- 

Lesní práce /těžba, svoz/          9.075,- 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úpravu příjmové položky neinvestiční přijaté transfery od 

krajů ve výši 110.000 Kč, navýšení výdajové položky vodní díla, pozemky ve výši 214.702 Kč, vodní 

díla, stavby ve výši 104.060 Kč a navýšení výdajové položky nebytové hospodářství, opravy a 
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udržování ve výši 319.924 Kč, dále vzalo zastupitelstvo na vědomí úpravu výdajových položek 

v rámci kompetence starosty obce. 

 

Ad 4) Svazek obcí pro komunální služby- kontrola hospodaření, závěrečný účet 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledky kontroly hospodaření a se závěrečným účtem Svazku obcí, které 

jsou též zveřejněny na úřední desce obce. Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 
  

Ad 5) Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě – věcné břemeno 

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

na pozemku p.č. 1230/1 v k.ú. Kamenná nad Oslavou pro umístění kabelového vedení NN pro 

výstavbu přípojky odběrného místa rodinného domu na pozemcích p.č. 36/2, p.č. 44/1, p.č. 1230/1, 

p.č. 1230/10. 

 
Ad 6) Žádost o příspěvek ZŠ Budišov 

Ředitel ZŠ Budišov Mgr. Milan Procházka se obrátil na obec s žádostí o finanční podporu na opravy a 

úpravy uvnitř budovy školy. Zastupitelé projednali možnosti a schválili finanční podporu pro ZŠ 

Budišov ve výši 14.000,- Kč. 

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

 

Ad 7) Dětské hřiště - koupaliště 

Starosta obce informoval, že nebyla z Ministerstva pro místní rozvoj ČR přiznána dotace na dětské 

hřiště. Zastupitelé projednali a odsouhlasili objednávku na vybrané prvky dětského hřiště cca ve výši 

podílu obce na nepřiznané dotaci. 

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

 

Ad 8) Oprava kříže 

Starosta obce konstatoval, že nebyla přiznána dotace na opravu kapličky a původního kříže též 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Proto se zastupitelé rozhodli zainventovat část plánované akce, 

renovaci původních kříže, z vlastních prostředků. 

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

 

Ad 9) Odkoupení části pozemku 

Zastupitelé projednali záměr o koupi části pozemku p.č. 612/7 a pověřili starostu obce jednáním 

o odkupu pozemku s vlastníkem. 

 

Ad 10) Dotace 
Mgr. Marie Mikynová a p. Stanislav Rouš informovali o další podané žádosti na dotaci: zajištění 

bezpečnosti oken a dveří budovy na koupališti. 

Ad 11) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20.35 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

Zapsala a za správnost: Jaroslava Navrátilová 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš 

Přítomní členové zastupitelstva:  Stanislav Rouš, Mgr. Marie Mikynová, Aleš Adam, Libor   

Macháček, Josef Rouš, Ing. Pavel Duran 

Omluveni:                                                Vítězslava Čechová 

Přítomní občané:                                      Jaroslava Navrátilová 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


