Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná
dne 19. 9. 2022
1) Zahájení
2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč
3) Rozpočtové opatření
4)Rozpočtové opatření k přijetí bankovního úvěrů na akci „Odkanalizování obce
prostřednictvím realizace soustavy DČOV
5) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
6) Zápis do obecní kroniky
7) Smlouva č.: JI-0010400220834/001-DURP pro EG.D, a.s. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene
8) Schválení Smlouvy č. 1191200006 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na akci: "Obec Kamenná - odkanalizování obce prostřednictvím
realizace soustav DČOV".
9) Různé
10) Závěr
Ad 1) Zahájení
Starosta obce zahájil v 19:05 zasedání zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno a vyhlášeno a na zasedání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Starosta obce
přečetl program zasedání zastupitelstva obce. Program byl doplněn o bod:
- Schválení Smlouvy č. 1191200006 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na akci: "Obec Kamenná - odkanalizování obce prostřednictvím
realizace soustav DČOV".
Zastupitelstvo obce schválilo navržený 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. Aleše Adama.
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 červenec a srpen 2022:
Svoz a uložení odpadu za dva měsíce
20.188,- Kč
Montáž SDK příčky - KD
6.000,- Kč
Sokolnické ukázky
18.000,- Kč
Využívání sběrných dvorů
16.373,- Kč
Záloha na elektřinu za dva měsíce
34.640,- Kč
Dodávka DČOV
2.384.267,- Kč
Hudba - pouť
10.400,- Kč
Svoz tříděného odpadu za dva měsíce
5.900,- Kč
Hudební doprovod u kapličky
6.000,- Kč
Revize dětských hřišť
3.993,- Kč
Myčka na nádobí-č.p. 45
9.627,- Kč
Přepravní služby
9.000,- Kč
Ad 3) Rozpočtové opatření
Účetní obce seznámila zastupitele s provedeným rozpočtovým opatřením č. 5 a č. 6 v rámci
kompetence starosty obce. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.
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Ad 4) Rozpočtové opatření k přijetí bankovního úvěrů na akci „Odkanalizování obce
prostřednictvím realizace soustavy DČOV
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7 k přijetí úvěru od Komerční banky v Třebíči
na akci „Odkanalizování obce prostřednictvím realizace soustavy DČOV.
Výsledky hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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.
Ad 5) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2027.
Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na úřední desce i elektronicky dle novely zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce, elektronicky od 4. 8. 2022.
Usnesení č. 1 bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ad 6) Zápis do obecní kroniky
Zastupitelé schválili návrh zápisu do obecní kroniky, který předložila kronikářka obce Mgr.
Ivana Roušová.
Výsledky hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0.
Ad 7) Smlouva č.: JI-0010400220834/001-DURP pro EG.D, a.s. o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy č.: JI-0010400220834/001-DURP pro EG.D, a.s. o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. na pozemcích p. č. 1230/8 v k. ú. Kamenná nad
Oslavou za účelem umístění a provozování distribučního zařízení pro rodinný dům na pozemku
p.č. st. 29 v k. ú. Kamenná nad Oslavou. Záměr byl zveřejněn na úřední desce, elektronicky
ode dne 18.8.2022.
Usnesení č. 2 bylo přijato: 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ad 8) Schválení Smlouvy č. 1191200006 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na akci: "Obec Kamenná - odkanalizování obce
prostřednictvím realizace soustav DČOV".
Zastupitelé schválili uzavření Smlouvy č. 1191200006 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky na akci: "Obec Kamenná - odkanalizování obce
prostřednictvím realizace soustav DČOV".
Usnesení č. 3 bylo přijato: 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ad 9) Různé
Zastupitel p. Aleš Adam informoval o průběhu realizace výstavby DČOV, k dnešnímu dni je
zbudováno 25 čistíren.
Zastupitelé projednali možnost úspory spotřeby el. energie vypínáním veřejného osvětlení
v nočních a časných ranních hodinách.
Zastupitel p. Josef Rouš seznámil zastupitele s průběhem výběrového řízení na provozování
lodní dopravy na Dalešické přehradě.
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Ad 10) Závěr
Starosta obce prohlásil ve 20:45 zasedání 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
Omluven:

Ing. Tomáš Marek

Přítomní občané:

p. Jaroslava Navrátilová

Dne:
Vypracovala:

p. Jaroslava Navrátilová

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Marie Mikynová
p. Adam Aleš

Starosta obce:

p. Stanislav Rouš

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky:
Sňato:
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