
 1 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 31. března 2017 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  

4) Projednání a schválení závěrečného účtu obce 

5) Projednání a schválení účetní závěrky obce 

6) Rozpočtová opatření 

7) Rozúčtování nákladů na svoz odpadu 

8) Čistá Vysočina 

9) Mobilní svoz nebezpečného odpadu 

10) Výroční zpráva v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. 

11) Seznámení s návrhem zápisu do obecní kroniky 

12) Ukončení funkce kronikáře 

13) Záměr návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

14) Seznámení s výsledky kontroly hospodaření a závěrečným účtem Svazku obcí pro komunální 

služby 

15) Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce 

16) Různé 

17) 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. Starosta obce 

přednesl program zasedání zastupitelstva obce. Program zasedání byl doplněn o body:  

- Záměr o uzavření smlouvy o výpůjčce 

- Ukončení funkce kronikáře 

- Různé  

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. Aleše Adama. 

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

úřední desce. Proti 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 leden a 

únor 2017.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Zpracování znaleckého posudku stromů       3.751,- Kč 

Svoz a uložení odpadu         9.454,- Kč        

Záloha na plyn  2x          3.560,- Kč     

Refundace autobusu - prosinec         7.636,- Kč      

Práce strojem v obci          4.658 ,- Kč 

Záloha na elektřinu 2x               3.860,- Kč 

Oprava veřejného osvětlení  3.444,- Kč 

Využívání sběrného dvora   6.860,- Kč 

Materiál k opravám - č.p. 45 12.000,- Kč 

Přistavení mobilních WC – č.p. 45   3.388,- Kč 

Svoz a uložení odpadu   9.428,- Kč 

Refundace autobusu - leden   9.068,- Kč 

Materiál k opravám – č.p. 45 34.677,- Kč 

Antivir 2 PC a související náklady   3.544,- Kč 
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Materiál k opravám dešťové kanalizace  4.488,- Kč 

Zhotovení map    8.470,- Kč 

Honorář kapely – obecní ples 18.000,- Kč 

Materiál k opravám - č.p. 45   8.723,- Kč 

Skříň na sklo – KD             5.964,- Kč 

 

Ad 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná se sídlem Kamenná 70, 

675 03 Budišov u Třebíče, IČO: 00377589 za rok 2016 
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce  

Kamenná za rok 2016.  

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 

územnímu celku dne 12. Srpna 2016  podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 

2. září 2016 jako dílčí přezkoumání a 28. února 2017 jako konečné přezkoumání  

na základě žádosti obce, v souladu s § 4, zákona o přezkoumávání hospodaření. 

Místo provedení přezkoumání: Obec Kamenná, Kamenná 70, 675 03 Budišov u Třebíče 

Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání p. Lenka Kalinová a kontrolor 

p. Miluše Procházková.   

Podklady předložili: p. Stanislav Rouš - starosta obce, p. Jaroslava Navrátilová - účetní.  

Předmětem přezkoumání hospodaření byly: údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumání 

hospodaření.  

Výsledek přezkoumání  

Při přezkoumání hospodaření obce Kamenná nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenná“ 

na vědomí. 

 

Ad 4) Projednání a schválení návrhu závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2016 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Návrh závěrečného účtu za rok 2016, který byl 

zveřejněn na úředních deskách Obce Kamenná od 9. 3. 2017.  

Usnesení zastupitelstva obce č. 1:  

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet bez výhrad.  

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

Schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněn na 

internetových stránkách obce www.kamenna-tr, v části úřední deska, do listinné podoby lze 

nahlédnout na obecním úřadě v úřední hodiny: čtvrtek 14:00 – 18:00. 

 

Ad 5) Projednání a schválení účetní závěrky obce Kamenná k 31. 12. 2016 

Zastupitelstvo obce projednalo dle předložených účetních dokladů účetní závěrku za účetní 

období roku 2016, sestavené k 31. 12. 2016. 

Usnesení zastupitelstva obce č. 2:  

Zastupitelstvo obce, jako zastupující orgán schvalující účetní uzávěrku obce zjistilo, že 

předložené podklady ke schválení účetní uzávěrky poskytují dle paragrafu 16 vyhlášky  

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek průkaznost účetnictví a finanční situace obce.  

Zastupitelstvo obce schválilo dle předložených podkladů, stanovených směrnicí č. 1/2014 

„Schvalování účetní závěrky Obce Kamenná“ účetní závěrku za účetní období roku 2016 

sestavené k 31. 12. 2016.  

Výsledky hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

 

http://www.kamenna-tr/
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Ad 6) Rozpočtová opatření  
Starosta obce seznámil zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními v rámci své 

kompetence. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření: navýšení u ODPA 3613 Nebytové 

hospodářství o Kč 250.000,-  POL 5139-nákup materiálu a 5169-nákup ostatních služeb. 

Výsledky hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0 

Úplné znění schváleného rozpočtového opatření je zveřejněno na internetových stránkách obce 

www.kamenna-tr, v části úřední deska, do listinné podoby lze nahlédnout na obecním úřadě 

v úřední hodiny: čtvrtek 14:00 – 18:00. 

 

Ad 7) Rozúčtování nákladů na odpad 

Účetní obce předložila zastupitelstvu rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz odpadu 

v roce 2016. Náklady na sběr a svoz odpadů přepočítané na jednoho občana nebo rekreační objekt 

činily v roce 2016 částku 552,- Kč.  

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

Rozúčtování nákladů na svoz odpadů je zveřejněno na úřední desce. 

Výše poplatku za svou a likvidaci odpadů pro rok 2017 za osobu nebo za objekt určený 

k rekreaci zůstává stejná, 400,- Kč. Výše poplatku za psa činí 60,- Kč.  

Poplatky je možno uhradit na účet obce, č. 14528711, kód banky 0100, do zprávy pro 

příjemce uvést jméno a číslo popisné; nebo v hotovosti, u účetní obce, v úřední hodiny OÚ: 

čtvrtek 14:00 – 18:00. 
 

Ad 8) Čistá Vysočina 

Obec Kamenná se i letos zapojí do akce „Čistá Vysočina“ – jarní úklid veřejných prostranství 

kolem silnice č. II/390. 

Úklid v úsecích Kamenná - Zálesí, Kamenná – řeka Oslava a Kamenná - Klementice se koná 

v  sobotu 8. 4. 2017 od 14:00 hod. Sraz je u zastávky autobusu. Prosíme občany, zejména mládež, 

o účast. 

 

Ad 9) Mobilní svoz nebezpečného odpadu 

Starosta obce informoval zastupitele, že v sobotu 15. dubna 2017 po 8.30 hod. proběhne v naší 

obci sběr nebezpečného odpadu, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Podrobnější 

informace jsou na úřední desce.  Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

 

Ad 10) Výroční zpráva v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. 
Účetní obce seznámila zastupitele s obsahem „Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016“. Zastupitelé vzali obsah výroční zprávy na 

vědomí. Výroční zpráva je zveřejněna na úřední desce. 

 

Ad 11) Návrh zápisu do obecní kroniky 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2016, který přednesl pan 

Ladislav Eichler, kronikář obce.  

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

Zastupitelstvo schválilo návrh doplňující poznámky k zápisu do kroniky za rok 2015. 

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

 

Ad 12) Ukončení funkce kronikáře 

Pan L. Eichler, kronikář obce, oznámil ukončení činnosti ve funkci z důvodu pracovního vytížení.  

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

Zastupitelé obce poděkovali panu L. Eichlerovi za vynikající dlouholetou práci pro obec a občany 

ve funkci kronikáře. 

Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr obsazení funkce kronikáře obce. 

 

 

http://www.kamenna-tr/
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Ad 13) Záměr návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Zastupitelé oznamují záměr návrhu smlouvy o  smlouvě budoucí č. 1030034584/001 o zřízení 

věcného břemene pro E.ON Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 1237 v k.ú. Kamenná nad Oslavou 

za účelem umístění distribučního zařízení. 

 

Ad 14) Seznámení s výsledky kontroly hospodaření a závěrečným účtem Svazku obcí pro 

komunální služby  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky kontroly hospodaření a se závěrečným účtem  

Svazku obcí, které jsou též zveřejněny na úřední desce obce. Zastupitelstvo obce vzalo informace 

na vědomí. 

 

Ad 15) Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce 
Zastupitelé oznamují záměr uzavření smlouvy o výpůjčce s Krajskou správou a údržbou silnic 

Vysočiny na část pozemku p. č. 1230/1 o výměře 102 m2 v k.ú. Kamenná nad Oslavou a obci 

Kamenná za účelem zřízení manipulační plochy, odvodnění komunikace a zařízení staveniště pro 

stavbu silnice č. II/390 Kamenná – Budišov. 

 

Ad 16) Různé 

Starosta obce seznámil zastupitele s podanými žádostmi o dotaci 

- Oprava fasády budovy na koupališti; 

- Výměna oken a dveří v budově KD – žádost schválena. 

- Oprava kapličky v Kamenné – žádost schválena. 

 

Starosta obce, společně s p. Alešem Adamem, seznámili zastupitele s ukončením prací na 

rekonstrukci WC v budově č. p. 45. 

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 

 

Ad 17) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21:30 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

Zapsala a za správnost: Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marie Mikynová, p. Aleš Adam 

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

Marie Mikynová,  Ing. Pavel Duran 

Omluveni: p. Josef  Rouš, p. Libor Macháček 

Přítomní občané:  p. Ladislav Eichler, p. Jaroslava Navrátilová 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


