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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 5. května 2017 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

4) Uzavření smlouvy o výpůjčce 

5) Kronikář obce 

6) Žádost o koupi pozemku 

7) Různé 

8) 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 bod: - 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. 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) Seznámení s výdaji obce nad 3.000,- Kč 

Starosta obce přečetl zastupitelstvu přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za měsíc březen a 

duben 2017.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Materiál k opravám – č.p. 45        24.355,-Kč 

Svoz a uložení odpadu         9.969,- Kč        

Záloha na plyn  2x          3.560,- Kč     

Refundace autobusu – únor          9.093,- Kč      

Výroba oken a dveří do kulturního domu   296.866,- Kč 

Záloha na elektřinu 2x               3.860,- Kč 

Přistavení mobilních WC-č.p. 45  6.776,- Kč 

Karma plynová – č. p. 45  4.000,- Kč 

Pojistné - Ford                                                                         10.648,- Kč 

Odborný řez stromů - únor   3.900,- Kč 

Odborný řez stromů-březen 10.610,- Kč 

Refundace autobusu - březen   8.922,- Kč 

Zimní prohrnování a posyp 17.542,- Kč 

Elektroinstalační práce-opravy č. p. 45 23.579,- Kč 

Administrace výběr. řízení-rybník 48.400,- Kč 

Malba, nátěry, oprava omítek-č.p. 45 10.230,- Kč 

Svoz a uložení odpadu 10.188,- Kč 

Materiál k opravám - č.p. 45 10.635,- Kč 

Přistavení mobilních WC-č.p. 45   5.566,- Kč 

Zednické práce-opravy č.p. 45 61.200,- Kč 

Materiál k opravám – č.p. 45   3.245,- Kč 

Materiál k opravám – č.p. 45 16.305,- Kč 

Zednické práce-opravy č.p. 45 48.000,- Kč 

Materiál k opravám – č.p. 45  3.894,- Kč 
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Ad 3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Zastupitelé schválili smlouvu 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. 

Hlasování: 

Usnesení č. 1 bylo přijato: 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 4) Uzavření smlouvy o výpůjčce 
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o výpůjčce s Krajskou správou a údržbou silnic 

Vysočiny na část pozemku p. č. 1230/1 o výměře 102 m
2
 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. 

Hlasování: 

Usnesení č. 2 bylo přijato: 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 5) Kronikář obce  
Zastupitelstvo obce ustanovilo do funkce kronikáře obce Mgr. Lenku Procházkovou. 

Výsledky hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 6) Žádost o koupi pozemku 

Zastupitelé projednali žádost pana Lubomíra Kazdy o koupi pozemku p. č. 498/46 v k. ú. 

Kamenná nad Oslavou. Koupi pozemku zastupitelé zamítli.  

Zastupitelstvo obce oznamuje záměr pronajmout část pozemku p. č. 498/46 v k. ú. Kamenná  

nad Oslavou o výměře 1000 m
2
 za podmínek:  

- pozemek bude dvakrát ročně posečen,  

- pozemek nebude oplocen.  

V případě nesplnění podmínek nájmu, bude nájemné činit 1000,- Kč ročně. 

 

Ad 7) Různé 

Starosta obce seznámil zastupitele se zápisem ze zasedání rady mikroregionu Horácko a 

zastupitel p. Josef Rouš předal informace ze zasedání valné hromady Horácka v Náramči. 

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 

 

Ad 8) Závěr 

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

pořad jednání. 

Zapsala a za správnost: Jaroslava Navrátilová  

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

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

   p. Josef Rouš, p. Libor Macháček 

Omluveni: p.Vítězslava Čechová, Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané:  Mgr. Lenka Procházková, p. Jaroslava Navrátilová 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 


