
Obec Pustá Kamenice
Zápis č. 4

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 30.června 2009 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : Myška Miroslav, Kynclová Vlasta, ing.Broklová Hana, Uchytil Josef, Tušlová Irena,
                 Kašparová Hana
Omluveni :  Sklenář Jaroslav, 
Občané : 7

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hodin starosta obce Pustá Kamenice pan 
Miroslav Myška a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a to je schopné usnášení. 
Přednesl program dnešního jednání, který byl uveden na pozvánkách. Program dnešního jednání 
schválili – 6 hlasy pro.

1. Projednání závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí AZASS za rok 2008
2. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 

obce za rok 2008, a to bez výhrad
3. Projednání příspěvku na dostavbu hospice v Chrudimi občanskému sdružení Smíření ve výši 

5.000,- Kč
4. Projednání zhodnocení peněz z běžného účtu na nákup dluhopisů České spořitelny a na 

termínovaný vklad GE Money Bank
5. Projednání smlouvy o výpůjčce mezi obcí Pustá Kamenice a ZŠ a MŠ Pustá Kamenice
6. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině MŠ Pustá Kamenice
7. Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH 

obce č. KH/2009/02300-Pk
8. Smlouva o zápisu obce do encyklopedie Pardubického kraje, dodavatel PROXIMA 

Bohemia s.r.o. Masarykovo náměstí 134, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
9. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na bezdrátový rozhlas v rámci Programu obnovy 

venkova-poskytovatel Pardubický kraj
10. Projednání zakoupení části pozemkové parcely č. 753/2 dle nového geometrického plánu od 

spolumajitelů Josefa a Marie Melezínkových za 20,- Kč / m2 a zřízení věcného břemene ve 
prospěch prodávajících

11. Rozpočtová opatření č.1. na bezdrátový rozhlas 100.000,- Kč  
                                              č.2. na volby do EU 16.500,- Kč
                                              č.3. SDH na hadice a žebřík 10.000,- Kč 
                                              č.4. dotace ESF OP LZZ-VPP Holec 45.500,- Kč 
       
          

       
     

     Zapsala: Kynclová Vlasta                        Ověřovatelé : ing.Broklová Hana
                                                                                             p. Kašparová Hana
 

    Pustá Kamenice 30.6.2009                                                                                   


