Obec Pustá Kamenice
Z á p i s č. 2
z jednání zastupitelstva obce konaného dne
30.3.2011 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář, Vlasta Kynclová, Hana Kašparová,
Irena Tušlová, ing. Hana Broklová, Josef Uchytil.
Omluveni: 0
Občané: 0
Program: 1. Zahájení
2. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2010
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2011
4. Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice.
5. Petice za zachování poštovního úřadu
6. Změny ve veřejné dopravě
7. Různé
8. Diskuse, závěr.
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hodin starosta obce pan Miroslav
Myška a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, a toto je schopné
usnášení. Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na pozvánkách.
Zápisem schůze pověřil zastupitelku obce paní Hanu Kašparovou. Pro ověření zápisu
navrhl zastupitelku paní Vlastu Kynclovou a zastupitelku paní Irenu Tušlovou.
Navržení ověřovatelé byli schváleni – 7 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva neměl
doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního jednání schválili - 7 hlasy pro.
K bodu 1) programu:
Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce panem Miroslavem
Myškou.
K bodu 2) programu:
Zastupitelé projednali plnění rozpočtu obce k 31.12.2010.
K bodu 3) programu:
Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtu obce na rok 2011.
K bodu 4) programu:
Zastupitelé projednali jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice - paní Mgr. Janu
Kulichovou.

K bodu 5) programu:
Zastupitelé projednali petici za zachování poštovního úřadu v Pusté Kamenici.
K bodu 6) programu:
Zastupitelé projednali změny ve veřejné dopravě.
K bodu 7) programu:
- Zastupitelé projednali projekt zastřešení schodů u hlavního vchodu do kulturního
domu,
- Zastupitelé dále projednali dispozice učebny herny v budově ZŠ a MŠ, toto bude
více projednáváno na příštím zasedání zastupitelstva obce,
- Zastupitelé obce dále projednali návrh na příspěvek důchodcům na obědy ve výši
5,-Kč za jeden oběd od 1.4.2011
- Zastupitelé projednali žádost o finanční příspěvek na činnost ve výši 5.000,-Kč
Oblastní charitě Polička,
-Zastupitelé projednali odstoupení zastupitelky Ireny Tušlové z výboru životního
prostředí a územního plánování z důvodu nesouhlasu se způsobem povolování ke
kácení dřevin v obci k datu 30.4.2011.
K bodu 8) programu:

Vzhledem k tomu, že z řad členů zastupitelstva ani občanů nebyla žádná
připomínka, starosta jednaní zastupitelstva v 19.30 hodin ukončil.
Zapsal: Hana Kašparová

Ověřovatelé: Vlasta Kynclová
Irena Tušlová
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