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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 14. října 2016 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření 

4) Žádost p. Zádrapy 

5) Různé 

6) 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 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce p. Jaroslavu 

Navrátilovou, ověřením zápisu určil p. Aleše Adama a p. Josefa Rouše. 

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatele a ověřovatele zápisu 5 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 září. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Roční poplatek-účetní programy        6.247,- Kč 

Svoz a uložení odpadu         9.313,- Kč        

Doplatek za plyn          9.818,- Kč     

Refundace autobusu- srpen          8.283,- Kč      

Elektroinstalace OÚ        65.247,- Kč 

Záloha na elektřinu                3.860,- Kč 

Práce na plynovém zařízení -OÚ  5.475,- Kč 

Údržba, náhr.díly-technika k sečení   4.802,- Kč 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření  
p. Jaroslava Navrátilová seznámila zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními 

v rámci kompetence starosty obce. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 4) Žádost p. Zádrapy 

Pan Zádrapa, majitel rekreačního objektu v katastru obce, zaslal opětovnou žádost o 

prominutí placení poplatku za komunální odpad. Zastupitelé konstatovali, že dle „Obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2015 Obce Kamenná“, která byla schválena zastupitelstvem v prosinci 

2015, nelze panu Zádrapovi poplatek prominout, jelikož takové promíjení poplatku ve 

stávající Obecně závazné vyhlášce Obce Kamenná, není schváleno. /Obecně závazná 

vyhláška je zveřejněna k dálkovému přístupu na www.kamenna-tr.cz, na úřední desce./  

 

Při rozhodování vzalo zastupitelstvo obce na vědomí také metodické pokyny a materiály k 

tomuto problému zaslané Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí a dále upozornění 

Kanceláře veřejného ochránce práv. Dále vzali na vědomí také právní výklad o aplikaci nově 

vloženého § 16a zákona o místních poplatcích, který, jak konstatovali, pro tento případ,  

http://www.kamenna-tr.cz/
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nemohou použít, nejedná se o mimořádný případ, ani živelnou událost.  Proto se rozhodli 

žádosti nevyhovět. 

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

 

Ad 5) Různé 

Pan Aleš Adam informoval přítomné, že v následujících dnech bude v budově na koupališti 

realizována výměna oken a dveří k dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku.  

Pan Stanislav Rouš a pan Libor Macháček provedou demontáž starých madel a žebříků 

v koupališti, nové se pořizují v rámci dotace – Sportoviště 2016.  

 

Ad 6) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:20 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

 

Zapsala a za správnost: Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu: Aleš Adam, Josef Rouš 

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

 Josef Rouš , Libor Macháček 

Omluveni: Mgr. Marie Mikynová, Ing. Pavel Duran  

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


