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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 10. června 2016 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření  

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

5) Předávací protokol na reklamní stan 

6) Záměr o pronájmu části pozemku 

7) Různé 

8) 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 bod:  

- Záměr o pronájmu části pozemku 

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 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: 

Roční pojistné         12.467,- 

Svoz a uložení odpadu         9.701,-        

Oprava fasády – č.p. 45/zálohy/              255.939,- 

Rozbor vody               4.259,-       

Refundace autobusu- duben        7.662,-      

Mobilní svoz odpadu             5.417,- 

Záloha na elektřinu               3.860,- 

Materiál k opravám-OÚ  3.490,-  

Elektroinstalace dílny za KD   35.031,- 

Zpracování žádosti o dotaci na rybník   12.100,- 

Tesařské práce – č.p. 45     7.310,- 

Stavební, zednické práce - OÚ  23.860,- 

Členský příspěvek - HORÁCKO    3.150,- 

Elektromontážní práce – č.p. 45  29.045,- 

Divadelní představení    3.100,- 

Materiál k opravám na koupališti  39.707,- 

 

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

kompetence. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 
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Ad 4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Zastupitelstvo obce schválilo „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

č.: 1030027874/001“ 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. 

Hlasování:  

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

 

 

Ad 5) Předávací protokol na reklamní stan 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předávací protokol na reklamní stan mezi obcí 

Kamenná a ekologickým mikroregionem Horácko. 

Hlasování:  

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

 

 

Ad 6) Záměr pronájmu části pozemku 
Zastupitelstvo oznamuje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1230/8 v k. ú. Kamenná nad 

Oslavou o výměře cca 100 m
2
. 

 

 

Ad 7) Různé 
Starosta obce p. Stanislav Rouš a zastupitel p. Aleš Adam informovali přítomné o zdárně 

dokončené opravě fasády budovy č. p. 45 a o úpravách polních cest. Dále informovali o 

chystaných opravách zábradlí a žebříků u nádrže a výměně oken a dveří v budově na 

koupališti.  

V neděli 19. 6. od 9:00 hod. bude brigáda na čištění koupaliště. 

 

Ad 8) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20.55 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, Aleš Adam, Vítězslava Čechová,                        

Mgr. Marie Mikynová, Josef Rouš,  

Omluveni:  Libor Macháček, Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané:  Jaroslava Navrátilová 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


