Pustokamenické listy
Číslo 1/2007, čtvrtletní zpravodaj, vydává Obec Pustá Kamenice, č.p. 130, 569 82 Borová, IČ: 277231, dne 14.3.2007,

na základě povolení Ministerstva kultury ČR číslo MK ČR E 17408 ze dne 19.2.2007
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Pustokamenických listů,
které se nové zastupitelstvo obce rozhodlo vydávat pro Vaši
lepší informovanost.
Jedná se o zpravodaj, který bude vycházet podle aktuální
potřeby čtyřikrát ročně. Budou zde zveřejňovány důležité
informace pro občany o dění v obci. Tímto se snažíme
předcházet různým fámám a dezinformacím a nabídnout
kvalitní informační servis i Vám, kteří nemáte možnost
přístupu na internet, nahlédnout na úřední desku či zúčastnit
se zasedání zastupitelstva obce.
Myška Miroslav, starosta
Informační servis
www.pustakamenice.cz
starosta@pustakamenice.cz
ekonom@pustakamenice.cz

Tel./fax. OÚ: 461743283
p. Myška – mobil: 607556993
p. Kynclová – mobil: 723778031
úřední dny: středa 1600 – 1800
Společenská rubrika
Výročí: únor: 75 let Oplištilová Marie
Mareš Josef
85 let Bureš Emil
Mikulecká Anna
Narození: leden – Hromádko Honzík
únor – Kratochvílová Natálka

Opravy obecních komunikací
V srpnu
roku
2006
jste
zajisté
zaznamenali nové povrchy obecních cest
provedené firmou Skanska položením
živičné
pokládky
celkem
v hodnotě
1 100 000,- Kč. Majitelům přilehlých domů
bylo umožněno si na své náklady nechat
opravit přístupové plochy dle svého uvážení.
V tomto trendu se bude dle finančních
možností obce pokračovat i na ostatních
obecních komunikacích v dalších letech. Na
rok 2007 je z rozpočtu vyčleněno 480 tis. Kč.

Bezdrátový internet
V průběhu měsíce ledna 2007 bylo uskutečněno jednání o
možnosti zavedení bezdrátového internetu do naší obce. Dodavatel
Coma, s.r.o. Polička provedl patřičná místní měření dosažitelnosti
signálu. Nejlepší přenosové možnosti jsou při umístění zařízení
přijímacího signál z Dědové na věž kostela Sv. Anny. Tímto bude
zajištěn příjem pro ty odběratele, kteří na věž kostela vidí ze svého
domu. Pro ostatní, tj. dolní část obce a Pec, je uvažováno o
vybudování stožáru s přijímacím zařízením v této části obce. Jednání
s dotčenými subjekty a občany probíhají. Obec na sebe vzala úvazek
týkající se placení spotřebované elektrické energie přenosovými
zařízeními a jako protihodnota byl dodavatelskou firmou přislíben
pronájem domácího přijímače pro každého za 1 Kč. Další výhodou
pro obec je připojení ZŠ, MŠ a OÚ na internet za poloviční cenu.
Cena měsíčního nájmu včetně DPH se bude pohybovat kolem 520,Kč na domácnost. Dosud je evidováno 23 zájemců o připojení.

Knihovna
Na těchto řádcích bychom Vás rádi informovali o činnosti Místní knihovny.Od dubna 2006 vedou knihovnu
Irena Tušlová a Iveta Kynclová. V loňském roce bylo registrováno 32 čtenářů, z toho 12 dětí do patnácti let.Tito
čtenáři si vypůjčili celkem 561 knih.
V současné době je k dispozici cca 2000 knih. Od roku 2005 pravidelně probíhá výměnný fond s Městskou
knihovnou v Poličce – každý rok nám zapůjčí sto knih, z toho padesát nám zůstane, padesát se vrátí. V letošním
roce Obecní úřad zakoupí dalších patnáct nových knih.
Otevírací doba je v letním období ( 26.3. – 28.10 ) každý sudý čtvrtek od 17:00 do 19:00 hod.,
v zimním období ( 29.10. – 25.3. ) každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 hod.
V loňském roce byl také z dotace Pardubického kraje zakoupen počítač a zrealizováno jeho připojení
k internetu. Internet je zpřístupněn pro veřejnost a pokud je využit v době otevírací doby knihovny, je připojení
zdarma. Po domluvě lze využívat internet i v jinou dobu, poplatek je 20 Kč/ hod.
Budeme rádi, pokud rozšíříte řady našich čtenářů a uvítáme i Vaše náměty k naší činnosti.
Obecní vodovod
Počátkem letošního roku vznikly jisté problémy na obecním vodovodu. Došlo k poruchám na podzemním
elektrickém kabelu v jeho horní části, kde bude nutno vyměnit starý kabel za nový. V letošním roce bude
z rozpočtu obce hrazena výměna kabelu v délce 360 m za cca 600 000, - Kč. Zbývajících asi 600 m bude třeba
vyměnit v následujících letech, a proto musíme počítat i s vyčleněním adekvátních prostředků z rozpočtu.
Současný havarijní stav si vyžádal potřebu pravidelného dohledu na čerpání vody do rezervoáru, což je
zajišťováno panem Uchytilem do té doby, než klimatické podmínky dovolí práce k uskutečnění opravy.

Místní poplatky v roce 2007
Veškeré poplatky vybírané obcí Pustá
Kamenice upravuje vyhláška č. 1/2004,
ke které byl 20.12.2006 zastupitelstvem
obce přijat dodatek č. 3 měnící sazby
poplatků.
Poplatek za svoz komunálního
odpadu je splatný do 31.3.2007 a platí jej
každá fyzická osoba, která má v obci
trvalý pobyt. Od poplatku je osvobozeno
druhé a každé další dítě mladší 15 let,
osoby, které se po celý kalendářní rok
nepřetržitě zdržují v zahraničí, osoby ve
výkonu trestu odnětí svobody a výkonu
vazby. Dále mezi poplatníky patří
vlastníci staveb určených nebo sloužících
k individuální rekreaci. Pro obě skupiny
poplatníků je sazba jednotná 390,Kč/osoba/rok.
Poplatku ze psa podléhají psi starší tří
měsíců. Za každého psa je třeba uhradit
poplatek ve výši 80,- Kč a to také v
termínu do 31.3.2007.
Poplatky můžete uhradit hotově na OÚ
každou středu od 16:00 do 18:00 hod.

Změny v kulturním domě
V prosinci 2006 provedl pan Tušla na zakázku obce Pustá
Kamenice zateplení stropu ve výčepu kulturního domu, byl zde
nainstalován polystyren o tloušťce 7 cm, na toto byla natažena
perlinka a povrchová úprava. Bílení proběhne až v rámci celého
malování kulturního domu. Tato akce stála obec cca 15.000,-Kč. Dále
obec Pustá Kamenice koupila chladící kostku na nápoje (pivo, limo),
která byla pořízena za cca 27.000,-Kč. Tato kostka bude sloužit pro
organizace v obci (tělovýchovná jednota, hasiči) a také při
pronájmech kulturního domu.
Kromě toho byla provedena částečná rekonstrukce bývalého
výčepního pultu a to zejména pořízení nové vzduchotechniky, 2 ks
nových výčepních kohoutů, nových plastových trubek, šroubení a
regulátoru chlazení. Cena včetně kostky nepřesáhla částku 40.000,Kč. Výčepní pult byl vyčištěn členy TJ Pustá Kamenice a
dobrovolnými hasiči. Rovněž obec zakoupila nová světla (zářivky) do
výčepu, neboť staré byly již nevyhovující. Dále obec zadala
zhotovení skříně na půllitry, další sklo, ubrusy a věci potřebné k
provozování výčepu a tanečních zábav. Skříň byla zhotovena firmou
Malý - Čachnov a její pořizovací hodnota byla cca 9.000,-Kč.
V současné době bude výčep pronajat paní Dědičové, která zde
bude provozovat hostinskou činnost od měsíce března 2007. Tyto
prostory budou moci i nadále využívat občané Pusté Kamenice k
slavnostním akcím (např. oslavy narozenin), k pohřebním hostinám
apod. za poplatek, který je pevně stanoven vyhláškou obce.

Pečovatelská služba Borová
Mobilní telefon: 604 120 419
Úhrada za úkony pečovatelské služby – platnost od 1.6.2006
1. dovoz oběda
10,- Kč /za úkon denně/
2. podání jídla (oběda)
7,- Kč /za úkon denně/
3. celková koupel, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík
(lůžko), pomoc při použití WC
25,- Kč /za úkon denně/
4. převlékání lůžka…(jednod. ošetřovatelské úkony)15,- Kč /za úkon denně/
5. ošetřování nohou, rukou (pedikúra), zástřih vlasů 80,- Kč /za úkon denně/
6. nákupy, nutné pochůzky (pošta)
30,- Kč /za úkon denně/
7. práce (úklid – udržení domácnosti)
60,- Kč /za hodinu/
8. velký úklid bytu (po malování, dezinfekce, mytí oken,...)100,- Kč /za hodinu/
9. donáška uhlí, dřeva
25,- Kč /za každých 15 kg/
10. donáška vody, topení v kamnech+vynešení popela 20,- Kč /denně/
11. doprovod na vyšetření (k lékaři)
45,- Kč /za hodinu/
12. dovoz k lékaři (autem) – hodina dle dohody 4,- Kč /za každý km/

Nové elektrické vedení
V obci je plánována stavba
– vedení NIV – jedná se o
výměnu
nevyhovujícího
vedení
NN
a
starých
podpěrných bodů za nové
betonové. Nové vrchní vedení
bude provedeno izolovanými
svazkovými vodiči AES 4x50
mm2. Obnova vedení bude
provedena ve směru hasičská
zbrojnice Radčany. Stavba je
vyvolána
plánovanou
výstavbou rodinných domů.
Realizace stavby se uskuteční
v tomto roce.

Návrh rozpočtu obce na rok 2007 v tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM

Daň z příjmu fyz. os. záv. čin.
Daň z příjmu OSVČ
Daň fyz. os. z kapit. výnosů
Daň z příjmu právnických os.
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatky z komun. odpadů
Poplatky ze psa
Příjmy z nájmu
Poplatky ze vstupného
Neinvestiční dotace
Les
Hřbitovy
Ekokom
Ostatní příjmy
Úroky

2 596
473
43
28
594
904
183
135
4
30,5
2
52,5
100
5
20
12
10

VÝDAJE CELKEM

Kupní smlouvy a znal. posudky
Lesní hospodářství
Vodovod
Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička
Veřejné osvětlení
Komunální odpady
SDH
Veřejná zeleň, hřbitovy
Místní komunikace
Kultura, KD
Obecní zastupitelstvo
Správa místní obce
Služby banky
Místní lidová knihovna
Příspěvky organizacím
Dary

2 596
20
20
500
570
50
180
30
60
480
205
290
150
10
10
15
6

