Obec Pustá Kamenice
Z á p i s č. 4
z jednání zastupitelstva obce konaného dne
7.5.2014 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář, Irena Tušlová, Josef Uchytil

Omluveni: Hana Kašparová, ing. Hana Broklová, Vlasta Kyncová
Občané: 0

Program:
1. Zahájení.
2. Projednání rozpočtu obce k 31.4.2014.
3. Projednání a schválení členů komise pro otevírání a hodnocení
nabídek výběrového řízení na zhotovitele díla „Kanalizace a ČOV
v obci Pustá Kamenice“
4. Projednání a schválení členů komise pro otevírání a hodnocení
nabídek výběrového řízení na TDI (technický dozor investora)
„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“
5. Různé, 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.
Starosta obce rozšířil program schůze o bod č. 5 – Zadávací dokumentace
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou otevřeného
řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“., bod č. 6 –
Odůvodnění veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v otevřeném řízení dle §
27 zákona č. 137/2006 Sb.) , o bod č. 7. – schválení Smlouvy o úvěru č.
0395319429 od České spořitelny a.s. na projekt „Kanalizace a ČOV v obci Pustá
Kamenice v částce 5.000.000,-Kč, o bod č. 8 – Rozpočtové opatření č. 2 –

poskytnutí dotace ve výši 3.000.000,-Kč od poskytovatele: Pardubického kraje
na investiční akci „ Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“, o bod č. 9 –
schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje č.
OŽPZ/14/21324 ve výši 100.000,-Kč na akci „Rekonstrukce chodníků a
odstavných ploch“, o bod. č. 10 – schválení nabídky firmy Velebný Fam s.r.o. J.
Nygrína 334, Ústí nad Orlicí na výrobu vlajku a znaku obce.
Pro ověření zápisu navrhl zastupitelky paní Irenu Tušlovou a pana Josefa
Uchytila. Navržení ověřovatelé byli schváleni – 4 hlasy pro. Nikdo z členů
zastupitelstva neměl doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního
jednání schválili - 4 hlasy pro.

K bodu 1) programu:
Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce panem Miroslavem
Myškou.
K bodu 2) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili plnění rozpočtu k 31.4.2014.
K bodu 3) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili členy komise pro otevírání a hodnocení
nabídek výběrového řízení na zhotovitele díla „Kanalizace a ČOV v obci Pustá
Kamenice“ ve složení:
- Miroslav Myška, Pustá Kamenice 55, 569 82 Borová u Poličky, datum nar.
20.12.1954 e-mail : starosta@pustakamenice.cz
- Jaroslav Sklenář, bytem Pustá Kamenice 29, 569 82 Borová u Poličky, datum
nar. 24.8.1969 e-mail : mistostarosta@pustakamenice.cz
- Ing. Martin Kozáček, nar. 17.2.1970, bytem Polička, B. Němcové 666, e-mail :
kozacek@apolocz.cz
- Ing. Jiří Růžička, Máchova 3090, 580 01 Havlíčkův Brod, datum nar. 4.9.1946,
e-mail : ing.jirir@seznam.cz
- Ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, datum nar. 28.5.1964,
e-mail : pravec@pcprojekt.cz

Náhradníci komise:
- Vlasta Kynclová, nar. 5.3.1950, bytem Pustá Kamenice č.p. 56, 569 82
Borová, e-mail : kynclovavlasta@seznam.cz
- Josef Uchytil, nar. 3.1.1965, bytem Pustá Kamenice č.p. 96, 569 82 Borová, email : uchytiljosef@seznam.cz
- Ing. Jan Jelínek, Hrubínova 1449, 500 02 Hradec Králové, datum nar.
30.11.1976,e-mail : jelinek@apolocz.cz
- Ing. Jan Zástěra, Mělkovice 360, 591 01 Mělkovice, datum nar. 12.5.1970,email : projekce.zastera@gmail.com
- Ing. Pavel Košetický, Sklené 44, 591 01 Sklené, datum nar. 29.8.1970, e-mail :
pavel.koseticky@seznam.cz
K bodu 4) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili členy komise pro otevírání a hodnocení
nabídek výběrového řízení na TDI (technický dozor investora) na akci:
„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ ve složení:
- Miroslav Myška, Pustá Kamenice 55, 569 82 Borová u Poličky, datum nar.
20.12.1954 e-mail : starosta@pustakamenice.cz
- Jaroslav Sklenář, bytem Pustá Kamenice 29, 569 82 Borová u Poličky, datum
nar. 24.8.1969 e-mail : mistostarosta@pustakamenice.cz
Náhradníci komise:
- Vlasta Kynclová, nar. 5.3.1950, bytem Pustá Kamenice č.p. 56, 569 82
Borová, e-mail : kynclovavlasta@seznam.cz
- Josef Uchytil, nar. 3.1.1965, bytem Pustá Kamenice č.p. 96, 569 82 Borová, email : uchytiljosef@seznam.cz
K bodu 5) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili Zadávací dokumentaci k podlimitní
veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“.,

K bodu 6) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili: Odůvodnění veřejné zakázky
„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ - podlimitní veřejná zakázka na
stavební práce, zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.)
K bodu 7) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o úvěru č. 0395319429 od
České spořitelny a.s. na projekt „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice
v částce 5.000.000,-Kč.
K bodu 8) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočtové opatření č. 2 – poskytnutí
dotace ve výši 3.000.000,-Kč od poskytovatele: Pardubického kraje na investiční
akci „ Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“.

K bodu 9) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o poskytnutí dotace z POV
Pardubického kraje č. OŽPZ/14/21324 ve výši 100.000,-Kč na akci
„Rekonstrukce chodníků a odstavných ploch“.
K bodu 10) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili nabídku firmy Velebný Fam s.r.o. J.
Nygrína 334, Ústí nad Orlicí na výrobu vlajku a znaku obce.

Zapsal: Jaroslav Sklenář
Ověřovatelé: Josef Uchytil
Irena Tušlová

Pustá Kamenice 7.5.2014

