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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 27. ledna 2017 

 

1) Zahájení 

2) Pověření k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele-realizace akce „Vodní nádrž Kamenná“ 

3) Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami - realizace akce „Vodní  nádrž Kamenná“ 

4) Jmenování komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek     - 

realizace akce „Vodní nádrž Kamenná“ 

5) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

6) Rozpočtová opatření k roku 2016 

7) Schválení rozpočtu na rok 2017 

8) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

9) Inventarizační zpráva 

10) Darovací smlouva pro Nemocnici Třebíč 

11) Výběrové řízení - realizace akce „Vodní nádrž Kamenná“ 

12) 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. Program zasedání byl doplněn o body:  

- Darovací smlouva pro Nemocnici Třebíč; 

- Výběrové řízení - realizace akce „Vodní nádrž 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 p. Josefa Rouše. 

Starosta konstatoval, že zápis z předcházejícího zasedání byl ověřen a vystaven k nahlédnutí na úřední desce. 

Proti zápisu nebyly podány žádné námitky. 

 

Ad 2) Pověření k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele-realizace akce „Vodní nádrž Kamenná“ 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu p. Stanislava Rouše k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele-realizace 

akce „Vodní nádrž Kamenná“ 

Usnesení č. 1 bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 3) Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami - realizace akce „Vodní  nádrž Kamenná“ 
Zastupitelé projednali a rozhodli, že zadavatel /tj. Obec Kamenná/ zakázky „ Vodní  nádrž Kamenná“ 

pověřuje tříčlennou komisi a tříčlennou komisi náhradníků obdobně jako dle ustanovení § 42 odstavec 1 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro otevírání nabídek. 

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

 

Ad 4) Jmenování komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek  

- realizace akce „Vodní nádrž Kamenná“ 

Zastupitelé projednali a rozhodli, že zadavatel /tj. Obec Kamenná/ zakázky „ Vodní  nádrž Kamenná“ pověřuje 

tříčlennou komisi a tříčlennou komisi náhradníků obdobně jako dle ustanovení § 42 odstavec 1 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro posouzení splnění podmínek 

účasti ve výběrovém řízení a hodnocení nabídek. 

Usnesení č. 3 bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5) Seznámení s výdaji obce nad 3.000,- Kč 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za měsíc prosinec  2016.  

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Zpracování žádosti o dotaci-kaplička            3.025,- Kč 

Svoz a uložení odpadu              9.683,- Kč        

Záloha na plyn               3.560,- Kč   

Refundace autobusu - listopad              7.361,- Kč      

Dešťová kanalizace        44.893,- Kč 

Záloha na elektřinu                 3.860,- Kč 

Práce strojem v obci 13.310,- Kč 

Zednické práce-koupaliště   6.600,- Kč 

Přepravní služby 12.000,- Kč 

Stůl, židle - koupaliště   5.200,- Kč 

Materiál k opravám - koupaliště   7.076,- Kč 

Ohňostroj   5.000,- Kč 
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Ad 6) Rozpočtová opatření 

p. Jaroslava Navrátilová seznámila zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními na konci kalendářního 

roku v rámci kompetence starosty obce. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 7) Schválení rozpočtu na rok 2017 

Návrh rozpočtu pro rok 2017  

Celkové příjmy ve výši: 2.592.280,- Kč 

Celkové výdaje ve výši: 2.592.280,- Kč 

Usnesení č. 4 ze dne 27. ledna 2017: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2017. 

Rozpočet pro rok 2017 je nedílnou součástí zápisu. 

Usnesení č. 4  bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 8) Výsledky kontroly finančního a kontrolního výboru  
Člen Finančního výboru pan Aleš Adam informoval zastupitelstvo obce o výsledcích kontroly účetních dokladů 

obce za rok 2016.  Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

Předsedkyně Kontrolního výboru Vítězslava Čechová informovala zastupitelstvo o výsledcích kontroly za rok 

2016. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

Ad 9) Inventarizační zpráva 

Předsedkyně Inventarizační komise Vítězslava Čechová předložila zastupitelstvu  Iventarizační zprávu o 

provedené inventarizaci majetku obce.  Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.Nebyly zjištěny inventarizační 

rozdíly. 

Zastupitelstvo obce vzalo Inventarizační zprávu na vědomí. 

 

Ad 10) Darovací smlouva pro Nemocnici Třebíč 

Zastupitelé projednali a schválili darovací smlouvu, kterou Nemocnice Třebíč zaslala obci po schválení žádosti o 

příspěvek, které proběhlo na zasedání zastupitelstva dne 16. prosince 2016. 

 

Ad 11) Výběrové řízení - realizace akce „Vodní nádrž Kamenná“ 

Na základě žádosti o rozšíření okruhu oslovených účastníků výběrového řízení na realizaci akce „Vodní nádrž 

Kamenná“ zastupitelstvo obce rozhodlo o oslovení firmy KAVYL spol. s.r.o. a firmy DOLP stavební společnost 

s.r.o. k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Vodní nádrž Kamenná“. 

 

Ad 12) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21:20 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad jednání. 

Zapsala a za správnost:  p. Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová, p. Josef Rouš 

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

Mikynová, p. Josef Rouš, Ing. Pavel Duran,  p. Vítězslava Čechová 

Omluveni:  - 

Přítomní občané:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

      

Sňato: 


