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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 6. října 2017 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtové opatření 

4) Záměr o koupi pozemků 

5) Prodej palivového dřeva 

6) Různé 

7) 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.  

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) Seznámení s výdaji obce nad 3.000,- Kč 

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

2017.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz a uložení odpadu         9.295,- Kč        

Záloha na plyn            3.560,- Kč     

Refundace autobusu – červenec         7.513,- Kč      

Studie “Odkanalizování a vodovod“- dotace     50.820,- Kč 

Záloha na elektřinu 2x               3.860,- Kč 

Nájem stroje na vybudování el. přípojky na koupališti             9.680,- Kč 

Svoz a uložení odpadu                                                               9.352,- Kč 

Poplatky-účetní programy   6.343,- Kč 

Počítač OÚ - sestava 26.350,- Kč 

Reinstalace PC, aktivace certifikátů   6.883,- Kč 

Refundace autobusu – srpen   9.214,- Kč 

Doplatek pojistného za rozšířené pojištění  7.723,- Kč 

Náplně do tiskárny  3.242,- Kč 

Záloha na opravu fasády – dotace “Sportoviště“ 60.000,- Kč 

Lesnické práce-těžba, přiblížení 16.170,- Kč 

 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření  
Starosta obce seznámil zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 6, č. 7 a č. 8 

v rámci své kompetence. 

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 

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. 

 

 

 

 

http://www.kamenna-tr/


 2 

Ad 4) Záměr o koupi pozemků 

Zastupitelstvo obce Kamenná oznamuje záměr odkoupení těchto pozemků: 

 

 Odkoupení pozemku p. č. 612/7 v k.ú. Kamenná nad Oslavou o výměře 141 m
2
 od JUDr. 

Jindřicha Zedníčka, Žerotínovo nám. 20/16, Třebíč za účelem přístupnosti inženýrských 

sítí. Kupní cena byla stanovena na 50,- Kč za m
2
. Zastupitelsto rozhodlo, že správní 

poplatky spojené s vkladem do KN zaplatí Obec Kamenná. 

 

 Části pozemku p. č. 83/1 v k.ú. Kamenná nad Oslavou o výměře cca 17 m
2
 od Mgr. Jany 

Ritterové, Kamenná č. 68 za účelem narovnání pozemkových hranic. Kupní cena byla 

stanovena 50,-  Kč za m
2
. Zastupitelsto rozhodlo, že správní poplatky spojené s vkladem 

do KN zaplatí Obec Kamenná. 

 

Záměr o koupi pozemků je zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce. 

 

Ad 5) Prodej dřeva 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji palivového dřeva za Kč 600,- za m
3
. Zájemci se 

mohou hlásit na obecním úřadě, popřípadě na tel.: 702 496 767. 

 

Ad 6) Různé 

Starosta obce a zastupitel p. Aleš Adam seznámili zastupitele s probíhajícími stavebními 

pracemi na koupališti, kde se provedla oprava fasády a elektroinstalace. Informovali o opravě 

kapličky v Kamenné a průběhu prací na výstavbě rybníku. 

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 

Místostarostka obce Mgr. Marie Mikynová informovala zastupitele o výsledcích dílčího 

přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo 21. 9. 2017. 

Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí. 

 

Ad 7) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:30 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.Vítězslava Čechová, 

  p. Libor Macháček, Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 

 


