
 1 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 17. dubna 2020 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Smlouva o spolupráci s Horáckem  

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

5) Rozúčtování nákladů na odpad 

6) Rozpočtové opatření 

7) Inventarizační zpráva 

8) Mobilní svoz nebezpečného odpadu 

9) Smlouva s útulkem 

10) Pozastavení nájmu č. p. 45 

11) Různé 

12) 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:  

- Pozastavení nájmu č. p. 45 

- Různé  

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 leden až 

březen 2020.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz a uložení odpadu za tři měsíce      30.899,- Kč        

Těžba dřeva, manipulace za dva měsíce     52.200,- Kč 

Refundace autobusu za tři měsíce      16.254,- Kč      

Geodetické služby          3.816,- Kč 

Stavební práce-č.p. 45     252.588,- Kč 

Záloha na elektřinu  3x               5.600,- Kč 

HG průzkum-DČOV                                                             104.544,- Kč 

Zapůjčení vysoušečů-č.p.45  9.680,- Kč 

Svoz tříděného odpadu za tři měsíce 11.716,- Kč 

Opravy topení-č.p. 45 43.441,- Kč 

Pracovní a mycí stůl-č.p. 45 32.580,- Kč 

Projekt. dokumentace-nocležka   3.500,- Kč 

Nábytek a elektrospotřebiče-č.p. 45 86.710,- Kč 

Svoz bioodpadu za r. 2019 18.271,- Kč 

Oprava elektroinstalace-č.p.45 30.129,- Kč 

Správa, asistence-účetní programy   6.243,- Kč 

Stavební opravy-č.p. 45 10.805,- Kč 

Služby pověřence 12.088,- Kč 

Projekt-vrt Klementice   3.630,- Kč 
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Ad 3) Smlouva o spolupráci s ekologickým mikroregionem Horácko 

Zastupitelstvo obce Kamenná schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi  HORÁCKEM 

– ekologickým mikroregionem, se sídlem Budišov 360, 675 03 Budišov, IČ: 68731990, 

zastoupeným paní Ing. Ludmilou Jelínkovou, předsedkyní sdružení a paní Lenkou Hůlkovou, 

místopředsedkyní sdružení. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku z Nadace ČEZ ve 

výši 18 000,- Kč na zakoupené vybavení dataprojektor a plátno. Zastupitelstvo obce pověřuje 

starostu obce, pana Stanislava Rouše podpisem této smlouvy. 

Hlasování: 

Usnesení č. 1 bylo přijato: 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 4) 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 2019“. Zastupitelé vzali obsah 

výroční zprávy na vědomí. Výroční zpráva je zveřejněna na úřední desce i elektronické úřední 

desce. 

 

Ad 5) Rozúčtování nákladů na odpad 

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

v roce 2019. Náklady na sběr a svoz odpadu přepočítané na jednoho občana a rekreační objekt 

činily v roce 2019 částku 773,- Kč.  

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

Rozúčtování nákladů na svoz odpadů je zveřejněno na úřední desce. 

Výše poplatku za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2020 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,  VS: číslo 

popisné, do zprávy pro příjemce uvést jméno majitele domu; nebo v hotovosti, u účetní 

obce, úřední hodiny OÚ: čtvrtek 14:00 – 18:00. 

 

Ad 6) Rozpočtové opatření  

Účetní obce seznámila zastupitele s provedeným rozpočtovým opatřením č. 1 v rámci 

kompetence starosty obce, které 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) Inventarizační zpráva 

Předseda inventarizační komise p. Aleš Adam předložil zastupitelstvu inventarizační zprávu o 

provedené inventarizaci majetku obce.  Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

Zastupitelstvo obce vzalo inventarizační zprávu na vědomí. 

 

Ad 8) Mobilní svoz nebezpečného odpadu 

Starosta obce informoval zastupitele, že v sobotu 25. dubna 2020 po 8.10 hod. proběhne 

v naší obci svoz nebezpečného odpadu, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. 

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

 

Ad 9) Smlouva s útulkem 

Zastupitelé rozhodli o uzavření smlouvy o využívání služeb útulku pro opuštěná zvířata, kteý 

provozuje Město Třebíč.  

Usnesení č. 2 bylo přijato: 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

http://www.kamenna-tr/
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Ad 10) Pozastavení nájmu č. p. 45 

Zastupitelé rozhodli o pozastavení placení nájmu v budově č. p. 45 od  května  2020 do konce 

letošního roku. 

Hlasování: přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Ad 11) Různé 

Starosta obce informoval zastupitele o průběhu prací v obecních lesích po zimní kůrovcové 

těžbě v Táboře, ve Žlebě a v nových obecních lesích nad Vančí. Provedlo se vyčištění od 

klestí a vysázení 9000 ks stromků. Obec nabízí palivové dřevo z těchto lesů. 

Zastupitel p. Aleš Adam navrhl termín čištění koupaliště – v sobotu 25. 4. 2020 od 9.00 hod. 

Zastupitelé vzali informace na vědomí. 

 

Ad 12) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 21:50 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán 

pořad jednání. 

 

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

  p. Josef Rouš, Ing. Tomáš Marek 

  Ing. Pavel Duran, p. Libor Macháček 

Přítomní občané:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

Dne: 20.4.2020 

Vypracovala:  p. Jaroslava Navrátilová 

  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová 

 

 p. Josef Rouš 

 

Starosta obce: p. Stanislav Rouš 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


