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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 28. srpna 2020 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtová opatření 

4) Zpráva o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru 

5) Žádosti o odkoupení obecních pozemků 

6) 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:  

-   

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedán5hlasy, 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 červen a 

červenec2020.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz a uložení odpadu za dva měsíce     22.727,- Kč    

Papír.ručníky,toal.papír-KD,koupaliště,oú       3.313,- Kč 

Refundace autobusu za dva měsíce      11.921,- Kč  

Náhradní díly-sečení          3.155,- Kč 

Oprava EZS           5.167,- Kč 

Záloha na elektřinu za dva měsíce        7.840,- Kč 

Přepravní služby                                                                        3.200,- Kč 

Práce strojem v obci 14.641,- Kč 

Svoz tříděného odpadu za dva měsíce  8.477,- Kč 

Vyúčtování elektřiny   9.330,- Kč 

Doplnění odbor. posudku DČOV 10.164,- Kč 

Využívání sběrných dvorů   7.793- Kč 

Členský příspěvek Horácko  3.255,- Kč 

Příprava a podání žádosti dot.-DČOV 24.200,- Kč 

Dětská houpačka   3.769,-Kč 

Pozemek 14.880,-Kč 
 

 

Ad 3) Rozpočtová opatření  

Účetní obce seznámila zastupitele s provedeným rozpočtovým opatřením č. 4 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 4)Zpráva o výsledcích kontroly finančního a kontrolního výboru  
Člen finančního výboru Libor Macháček informoval zastupitelstvo obce o výsledcích kontroly 

účetních dokladů obce za leden až červen 2020. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

http://www.kamenna-tr/


 2 

Člen kontrolního výboru pan Aleš Adam informoval zastupitelstvo o výsledcích kontroly plnění 

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce za leden až červen 2020. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

Ad 5) Žádosti o odkoupení obecních pozemků 

Obec Kamenná obdržela 2 žádosti o odkup části obecního pozemku p.č. 498/47 v k.ú. Kamenná 

nad Oslavou a 1 žádost o odkoupení části pozemku p.č. 321/1 v k.ú. Kamenná nad Oslavou.  

Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé žádosti. Žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 498/47 

budou zkonzultovány s žadateli a následně znovu předloženy zastupitelstvu. 

 

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, oznamujezáměr o 

prodeji části pozemku p. č. 321/1 v k.ú.  Kamenná nad Oslavou. 

Bližší informace o pozemku, polohové určení a účel převodu mohou občané získat na OÚ 

Kamenná. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení. 

 

Ad 6) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20.45zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

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

 p. Josef Rouš,  p. Libor Macháček, 

Omluveni: Ing. Tomáš Marek, Ing. Pavel Duran 

Přítomní občané:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

Dne: 3.9.2020 

Vypracovala:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová 

 

 p. Josef Rouš 

 

Starosta obce: p. Stanislav Rouš 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

 

Sňato: 


