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Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, které se koná  

v úterý 18. prosince 2018 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti obecního úřadu č.p. 64. 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Plnění rozpočtu k 30.11.2018 

  3. Rozpočet obce na rok 2019    

  4. Návrh rozpočtového výhledu 2019 - 2022 

  5. Projednání ceny vody na rok 2019 

  6. Projednání ceny stočného na rok 2019 

  7. Projednání poplatku za odpady na rok 2019 

  8. Projednání členských příspěvků AZASS, Mikroregion Poličsko a MAS Poličsko 

  9. Projednání plnění Strategického plánu obce Pustá Kamenice 

10. Projednání Plánu financování obnovy kanalizační infrastruktury ve vlastnictví obce    

      Pustá Kamenice 

11. Projednání Plánu financování obnovy vodovodu ve vlastnictví obce Pustá Kamenice 

12. Projednání Smlouvy o zpracování digitálních dat v systému GIS VHOS, a.s. 

13. Projednání dodatku ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního  

      odpadu na rok 2019 

14. Projednání Rozhodnutí MÚ Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního  

      prostředí, vodoprávního úřadu – povolení k nakládání s vodami z ČOV 

15. Projednání žádosti o poskytnutí dotace TJ Pustá Kamenice na rok 2019 

16. Projednání žádosti o poskytnutí dotace SDH Pustá Kamenice na rok 2019 

17. Projednání žádosti o poskytnutí dotace SALVII, z.s. Svitavy na rok 2019 

18. Projednání plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2019 

19. Rozpočtové vyrovnávací opatření  

20. Projednání návrhu smluvního vztahu s I. Agro Oldřiš o výši pachtovného 

21. Projednání nájemní smlouvy č. 118N18/19 mezi obcí Pustá Kamenice a Státním pozemkovým 

      úřadem 

22. Projednání souhlasu obce ve věci úplatného převodu pozemku č. 37/1 o výměře 143 m2 mezi  

      Státním pozemkovým úřadem a obcí Pustá Kamenice 

http://www.pustakamenice.cz/


 
 

23. Projednání Smlouvy o uložení bioodpadu na kompostárně v Borové 

24. Projednání podání žádostí o dotace z programu Podpory a obnovy rozvoje venkova z MMR ČR  

      na opravy místních komunikací – položení nového asfaltového povrchu 

25. Projednání a vzetí na vědomí Protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly o poskytnutí dotace  

      z MMR ČR 

26. Projednání pořízení nového nerezového výčepního stolu do výčepu kulturního domu 

27. Různé, diskuze a závěr 

  

                                                                                                                       Jaroslav Sklenář, DiS.  

                                                                                                                                        starosta    

Vyvěšeno : 9.12.2018 

Sejmuto :   19.12.2018 

   

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 


