
Obec Pustá Kamenice
Z á p i s   č.  3

z jednání zastupitelstva obce konaného dne
27.4.2011 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář, Vlasta Kynclová, Hana Kašparová, 
Josef Uchytil, Irena Tušlová, ing. Hana Broklová
Omluveni: 0
Občané: 0

Program:   1. Zahájení
                  2. Projednání strategického plánu rozvoje obce Pustá Kamenice    
                  3. Podání žádosti do soutěže Vesnice roku 2011
                  4. Schválení výsledků hospodaření ZŠ a MŠ
                  5. Volba člena výboru životního prostředí a územního plánování 
                  6. Různé
                  7. Diskuse, závěr.
               

     Jednání zastupitelstva obce zahájil  v 18.05 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 ing. Hanu Broklovou. 
Navržené ověřovatelky byly schváleny – 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 obce projednali Strategický plán rozvoje obce Pustá Kamenice.  

K bodu 3) programu:
Zastupitelé obce projednali podání žádosti do soutěže Vesnice roku 2011.

K bodu 4) programu:
Zastupitelé obce projednali výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Pustá Kamenice 2010, 
částka 19.247,20,- bude převedena do rezervního fondu.



K bodu 5) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili nového člena výboru životního prostředí a 
územního plánování – k 1.5.2011 pana Zdeňka Petra.

K bodu 6) programu:
Různé - Zastupitelé obce projednali vrácení přeplatku ve výši 135.000,-Kč Celnímu 
úřadu Žďár nad Sázavou. Dále projednali stavební úpravy v budově ZŠ a MŠ z 
důvodů navýšení kapacity MŠ 

     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
                                                                                                  
                                                                                                      ing. Hana Broklová

Pustá Kamenice 27.4.2011


