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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 17. ledna 2020 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtové opatření 

4) Schválení rozpočtu na rok 2020 

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

6) Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva 

7) Žádost o zakoupení obecního pozemku 

8) 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 byl doplněn o bod  - Žádost o zakoupení 

obecního pozemku. 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený a doplněný 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 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 nad 3.000,- Kč 

Starosta obce seznámil zastupitele s výdaji obce nad 3000,- Kč za prosinec 2019: 

Svoz a uložení odpadu           10.698,- Kč        

Těžba dřeva - prosinec           30.000,- Kč 

Refundace autobusu – za listopad         5.586,- Kč      

Rozbor vody            5.856,- Kč 

Záloha na elektřinu                   5.600,- Kč 

Oprava veřejného osvětlení 46.166,- Kč 

Svoz tříděného odpadu  3.499,- Kč 

Knihy – obecní knihovna   5.048,- Kč 

 

Ad 3) Rozpočtové opatření 

Účetní obce seznámila zastupitele s provedeným rozpočtovým opatřením č. 12 v rámci 

kompetence starosty obce. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

 

Ad 4) Schválení rozpočtu na rok 2020 

Rozpočet pro rok 2020  

Celkové příjmy ve výši: 4.437.735,- Kč 

Celkové výdaje ve výši: 4.437.735,- Kč 

 

Usnesení č. 1 ze dne 17. ledna 2020: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2020. 

Rozpočet pro rok 2020 je zveřejněn na úřední desce i elektronicky dle novely zákona               

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

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

 

Ad 5) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

Člen Finančního výboru Ing. Tomáš Marek informoval zastupitelstvo obce o výsledcích kontroly 

účetních dokladů obce za červenec až prosinec 2019.  Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 
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Předseda Kontrolního výboru Ing. Tomáš Marek informoval zastupitelstvo o výsledcích kontroly 

za rok 2019. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

Ad 6) Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 

zastupitelstva v roce 2020. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 7) Žádost o zakoupení obecního pozemku 

Zastupitelstvo projednalo žádost o zakoupení části pozemku p. č. 498/11 v k. ú. Kamenná nad 

Oslavou. Zastupitelé nesouhlasí s prodejem pozemku v žádaném rozsahu a prověřili starostu  

p. Stanislava Rouše dalším projednáním.  

 

Ad 8) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:15 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

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

   Ing. Tomáš Marek,  p. Josef Rouš   

Přítomní občané:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

Dne: 20.1.2020 

Vypracovala:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová 

 

 

 p. Josef Rouš 

 

 

Starosta obce: p. Stanislav Rouš 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 
Sňato: 
 


