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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná dne 16. prosince 2016 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření 

4) Návrh rozpočtu na rok 2017 

5) Rozpočtové provizorium 

6) Žádost Okresní nemocnice v Třebíči 

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

8) Obecní ples 

9) Žádost manželů Zádrapových 

10) Seznam účastníků výběrového řízení "Vodní nádrž Kamenná".  

11) 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:  Seznam účastníků výběrového 

řízení "Vodní nádrž Kamenná".  

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce p. Jaroslavu Navrátilovou, 

ověřením zápisu určil Mgr. Marie Mikynovou a p. Josefa Rouše. 

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatele a ověřovatele zápisu 4 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 listopad. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Žulové parapety – koupaliště         3.025,- Kč 

Svoz a uložení odpadu           14.197,-Kč        

Záloha na plyn               3.560,- Kč     

Refundace autobusu- říjen          7.171,- Kč      

Posypový vozík               4.356,- Kč 

Záloha na elektřinu                3.860,- Kč 

Samonosná brána – č.p. 45 29.488,-Kč 

Elektromontáž. práce /hromosvod/-č.p. 45 26.670,-Kč 

Stoly a židle – kulturní dům 25.938,-Kč 

Montáž žebříků – koupaliště   5.200,-Kč 

Hudba – sousedské posezení   6.900,-Kč 

Kávovar – č. p. 45   8.559,-Kč 

Projektová dokumentace k opravě kapličky   6.050,-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) Návrh rozpočtu na rok 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2017. Návrh rozpočtu pro rok 2017 je 

nedílnou součástí zápisu. 

 

Ad 5) Rozpočtové provizorium 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do doby přijetí nového rozpočtu na rok 2017, bude čerpat v roce 2017 

měsíčně částku do výše do 1/12 rozpočtu roku 2016. 

Usnesení č. 1 bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
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Ad 6) Žádost Okresní nemocnice v Třebíči 

Ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová zaslala obci žádost, zda by se mohla finančně 

spolupodílet na zakoupení elektricky polohovatelných lůžek včetně nočních stolků nebo speciálních 

pečovatelských lůžek pro LDN. Zastupitelé žádost projednali a rozhodli o poskytnutí finančního daru 

ve výši 5.000,- Kč 

Výsledky hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 7) 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 511,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2017. 

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

 

Ad 8) IX. Obecní ples  

Obec Kamenná, Kameňáci o.s., MS Kamenná a SDH Kamenná pořádají v pátek dne 13. ledna 2017 

v kulturním domě v Kamenné již devátý ročník obecního plesu. Bližší informace ke konání plesu: 

www.kamenna-tr.cz, www.sdhkamenna.eu, www.kamenaci.eu 

Zastupitelstvo rozhodlo o spoluúčasti obce na akci formou poskytnutí prostor kulturního domu, 

dokoupení, či zapůjčení nezbytných vybavovacích předmětů a zaplacení hudby. 

Výsledky hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 9) Žádost manželů Zádrapových 

Manželé Zádrapovi, majitelé rekreačního objektu v katastru obce, zaslali opětovnou žádost o 

prominutí placení poplatku za komunální odpad. 

Zastupitelé neshledali důvod k prominutí nebo snížení poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a žádost zamítli. 

Výsledky hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 10) Seznam účastníků výběrového řízení "Vodní nádrž Kamenná" 

Zastupitelstvo obce rozhodlo oslovit následující firmy k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu Vodní nádrž Kamenná: 

- Skládky VHS Jihlava s.r.o.,  

- Agromeli s.r.o.,  

- Přemysl Veselý – Stavební a inženýrská činnost s.r.o.,  

- Syner VHS Vysočina a.s.,  

- Stavit s.r.o. 

Výsledky hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 11) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:40 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,  

 Josef Rouš , Mgr. Marie Mikynová 

Omluveni: Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran, 

    Libor Macháček 

Přítomní občané: Jaroslava Navrátilová 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 

http://www.kamenna-tr.cz/
http://www.sdhkamenna.eu/
http://www.kamenaci.eu/

