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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 24. 2. 2023 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtové opatření 

4) Schválení rozpočtu na rok 2023 

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

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

7) Rozúčtování nákladů na odpad 

8) Inventarizační zpráva 

9) Poděkování 

10) 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 

přečetl program zasedání zastupitelstva obce. Program byl doplněn o bod:   

- Poděkování 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený a doplněný 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 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 listopad a prosinec 2022,  

leden 2023: 

Svoz a uložení odpadu za tři měsíce      35.595,- Kč        

Venkovní vitríny na náves      32.490,- Kč      

Sazenice lesních stromků     188.082- Kč 

Práce strojem v obci        16.638,- Kč 

Záloha na elektřinu za tři měsíce            69.460,- Kč 

Dodávka DČOV za tři měsíce                                            4.830.544,- Kč 

Školení hasičů - refundace      5.345,- Kč 

Svoz tříděného odpadu za tři měsíce   9.647,- Kč 

Stavební dozor - DČOV   9.014,- Kč 

Led řetězy                                         4.804,- Kč 

Ohňostroj   5.500,- Kč 

Servis rozhlasu   5.602,- Kč 

Správa účetních programů   3.539,- Kč 

Oplocení, sázení a sečení v lese                                             201.927,- Kč 

 

Ad 3) Rozpočtové opatření 

Účetní obce seznámila zastupitele s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 10 a č. 11 v rámci 

kompetence starosty obce. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 
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Ad 4) Schválení rozpočtu na rok 2023 

Rozpočet pro rok 2023  

Celkové příjmy ve výši: 11.685.655,- Kč 

Celkové výdaje ve výši: 11.685.655,- Kč 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2023. 

Rozpočet pro rok 2023 je zveřejněn na úřední desce i elektronicky dle novely zákona               

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

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

 

Ad 5) Zpráva finančního a kontrolního výboru 

Předsedkyně Finančního výboru Mgr. Ivana Roušová informovala zastupitelstvo obce o 

výsledcích kontroly účetních dokladů obce za červenec až prosinec 2022.  Nebyly zjištěny 

nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Jakub Procházka informoval zastupitelstvo o výsledcích 

kontroly za druhé pololetí roku 2022. Nebyly zjištěny nedostatky.  

Zastupitelstvo obce vzalo výsledky kontroly na vědomí. 

 

Ad 6) 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 2022“. Zastupitelé vzali obsah výroční zprávy 

na vědomí. Výroční zpráva je zveřejněna na úřední desce. 

 

Ad 7) Rozúčtování nákladů na odpad 

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

v roce 2022. Náklady na sběr a svoz odpadu přepočítané na jednoho občana a rekreační objekt 

činily v roce 2022 částku 902,- Kč.  

Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. 

Rozúčtování nákladů na svoz odpadů je zveřejněno na úřední desce. 

 

Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 za osobu nebo za 

objekt určený k rekreaci činí 500,- 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 8) 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 9) Poděkování 

Obec Kamenná děkuje firmě Granit s.r.o., Ing. Zbyněk Zedníček, za darovaný lomový kámen, 

který byl podrcen a bude využit ke zpevnění obecních polních cest. Současně obec děkuje za 

poskytnutí techniky. 
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Ad 10) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20:35 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

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

   p. Libor Macháček, Ing. Tomáš Marek,  

  Mgr. Ivana Roušová, Mgr. Jakub Procházka 

  

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: 


