
 1 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 11. listopadu 2016 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření 

4) Smlouvy o zřízení věcného břemene 

5) Žádost Oblastní charity Třebíč 

6) Záměr smlouvy o zřízení věcného břemene 

7) Půjčování obecního vozidla Ford 

8) Dotace na hasičské zásahové vozidlo 

9) Dotace – Vodní nádrž Kamenná 

10) Výběr firmy na administraci výběrového řízení na projekt: „Výstavba vodní nádrže   Kamenná“ 

11) 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 a přivítal hosty z výboru SDH 

Kamenná: Ing. Tomáše Nováčka a Bc. Zdeňka Nováčka. Starosta obce přednesl program zasedání 

zastupitelstva obce. Program zasedání byl doplněn o body: 

- Záměr smlouvy o zřízení věcného břemene 

- Půjčování obecního vozidla Ford 

- Dotace na hasičské zásahové vozidlo 

- Dotace na výstavbu Vodní nádrž Kamenná 

- Výběr firmy na administraci výběrového řízení na projekt: „Výstavba vodní nádrže Kamenná“ 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání 7 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 7 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 říjen. Zastupitelstvo 

obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Oprava kříže (zlacení)              3.800,- Kč 

Svoz a uložení odpadu              8.817,- Kč        

Záloha na plyn               3.560,- Kč     

Refundace autobusu- srpen          7.804,- Kč      

Malování a nátěry v objektu č.p. 45        9.255,- Kč 

Záloha na elektřinu                3.860,- Kč 

Kamna - koupaliště    5.804,- Kč 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření  
Účetní obce seznámila zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními v rámci kompetence 

starosty obce. 

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 4) Smlouva o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo „Smlouvu o zřízení věcného břemene  

č.: JI-014330039528/001“ 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: 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 



 2 

Ad 5) Žádost Oblastní charity Třebíč 

Oblastní charita Třebíč požádala Obec Kamennou o dotaci na provozní náklady v roce 2017 ve výši 

příspěvku 53,- Kč na obyvatele s tímto odůvodněním: “Vzhledem k tomu, že naše služby pomáhají 

občanům v tísni a chrání veřejnost před rizikovým chováním některých skupin klientů, věříme, že 

svým příspěvkem vyjádříte důležitost těchto služeb pro Vaši obec i občany.“ 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí dotace 11.000,- Kč na provoz Oblastní charity Třebíč a 

schválilo smlouvu o poskytnutí dotace. 

Hlasování:  

Usnesení č. 2 bylo přijato: 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 6) Záměr smlouvy o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr zřídit služebnost inženýrské sítě zahrnující právo oprávněných 

umístit na pozemcích p.č. 1230/1 a p.č. 1230/10, tak jak je vyznačeno na geometrickém plánu č. 264-

40382/2016, odpadní potrubí z domovní čistírny odpadních vod oprávněných z věcného břemene, 

která je umístěna na pozemku p.č.st. 157, a zaústit ji do kanalizace umístěné na pozemku p.č. 1230/10 

a pozemku p.č. 1230/1. Vše v k.ú. Kamenná nad Oslavou. 

 

Ad 7) Půjčování obecního vozidla Ford 

V diskusi s hosty z výboru SDH Kamenná zazněly informace o pravidlech půjčování a o provozu 

obecního vozidla Ford. 

Zastupitelé obce a přítomní hosté vzali informace na vědomí. 

 

Ad 8) Dotace na hasičské zásahové vozidlo 

Proběhla diskuse o možnosti podání žádosti o dotaci na hasičské zásahové vozidlo. Bylo 

konstatováno, že v současné době jsou podmínky nevýhodné. 

 

Ad 9) Dotace – Vodní nádrž Kamenná 

Starosta obce informoval přítomné, že byl Ministerstvem zemědělství obci zaslán podmíněný příslib 

dotace na akci: „Výstavba vodní nádrže Kamenná“. 

 

Ad 10) Výběr firmy na administraci výběrového řízení na projekt: „Výstavba vodní nádrže 

Kamenná“ 

Obec Kamenná oslovila tři firmy na administraci výběrového řízení na projekt: „Výstavba vodní 

nádrže Kamenná“. Ze zaslaných nabídek zastupitelé obce vybrali pro administraci výběrového řízení 

firmu DEA Energetická agentura, s.r.o. 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Ad 11) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21:05 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, Vítězslava Čechová, 

Aleš Adam, Ing. Pavel Duran, Josef Rouš , Libor Macháček 

Omluveni: -  

Přítomní občané: Ing. Tomáš Nováček, Bc. Zdeněk Nováček, Jaroslava  

  Navrátilová 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


