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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 25. ledna 2018 

 

1) Zahájení 

2) Rozpočtová opatření 

3) Schválení rozpočtu na rok 2018 

4) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

6) Inventarizační zpráva 

7) Závěr 

Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 18:05 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.  

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) Rozpočtová opatření 

p. Jaroslava Navrátilová seznámila zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 13 

až 15 v rámci kompetence starosty obce. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.. 

 

Ad 3) Schválení rozpočtu na rok 2018 

Návrh rozpočtu pro rok 2018  

Celkové příjmy ve výši: 3.456.620,- Kč 

Celkové výdaje ve výši: 3.456.620,- Kč 

 

Usnesení č. 1 ze dne 25. ledna 2018: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2018. 

Rozpočet pro rok 2018 je zveřejněn na úřední desce i elektronicky dle novely zákona  

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

Usnesení č. 1  bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 4) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2022 

Usnesení č. 2 ze dne 25. ledna 2018: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022. 

Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na úřední desce i elektronicky dle novely zákona  

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

Usnesení č. 2  bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Ad 5) Výsledky kontroly finančního a kontrolního výboru  
Předseda Finančního výboru pan Pavel Duran informoval zastupitelstvo obce o výsledcích 

kontroly účetních dokladů obce za rok 2017.  Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

Člen Kontrolního výboru pan Aleš Adam informoval zastupitelstvo o výsledcích kontroly za 

rok 2017. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 
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Ad 6) Inventarizační zpráva 

Člen Inventarizační komise pan Josef Rouš předložil zastupitelstvu Iventarizační zprávu o 

provedené inventarizaci majetku obce.  Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

Zastupitelstvo obce vzalo Inventarizační zprávu na vědomí. 

 

 

Ad 7) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 18:50 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   

Omluveni:  p. Vítězslava Čechová 

Přítomní občané:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

      

Sňato: 


