
Obec Pustá Kamenice
Z á p i s   č.  4

z jednání zastupitelstva obce konaného dne
15.6.2011 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. Schválení poskytnutí dotace od MMR – Rekontrukce     sportovního hřiště, 
aneb i Pustokamenické děti si chtějí hrát a sportovat v částce 400.000,-Kč,   
   3. Schválení poskytnutí dotace od Pardubického kraje na komunální techniku 
a  vybavení  pro  obce  Mikroregionu  Poličsko  -  deset  kontejnerů  na 
kompostovatelný  odpad  a  nosič  kontejneru   za  kolový  traktor  v  částce 
400.000,-Kč.  Podíl  obce  Pustá  Kamenice  je  v  částce  45.000,-Kč  na  jeden 
kontejner,  
  4. Schválení  velkoplošných  map  běžeckých  tras  Mikroregionu  Poličsko 
v částce 99.000,-Kč. Podíl obce Pustá Kamenice je v částce 18.000,-Kč,
   5. Projednání Závěrečného účtu a výroční zprávy za rok 2010 svazku obcí 
Mikroregionu Poličsko,                                  
  6. Projednání  Zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  Pustá 
Kamenice za rok 2010 a Závěrečného účtu obce za rok 2010.
    7. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
   8. Schválení smlouvy o dílo – dodávka a montáž herních prvků na dětské 
hřiště v obci Pustá Kamenice,
     9. Schválení smlouvy o dílo na tenisové hřiště, 
   10. Různé,
   11. Diskuse, závěr         

     
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.10 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. 8 a č. 9. 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 a schválili poskytnutí dotace od MMR – Rekontrukce 
sportovního hřiště, aneb i Pustokamenické děti si chtějí hrát a sportovat v částce 
400.000,-Kč.    

K bodu 3) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili  poskytnutí dotace od Pardubického kraje na 
komunální techniku a vybavení pro obce Mikroregionu Poličsko - deset kontejnerů na
kompostovatelný odpad a nosič kontejneru za kolový traktor v částce 400.000,-Kč. 
Podíl obce Pustá Kamenice je v částce 45.000,-Kč na jeden kontejner.

K bodu 4) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili velkoplošné mapy běžeckých tras Mikroregionu 
Poličsko v částce 99.000,-Kč. Podíl obce Pustá Kamenice je v částce 18.000,-Kč.

K bodu 5) programu:
Zastupitelé obce projednali závěrečný účet a výroční zprávu za rok 2010 Svazku obcí 
Mikroregionu Poličsko               

K bodu 6) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Pustá Kamenice za rok 2010, projednali a schválili Závěrečný účet obce za rok 
2010 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením obce a to s výhradami.
Nápravné opratření bylo přijato usnesením č. 3 ze dne 27. 4. 2011.

K bodu 7) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření č. 1 a č. 2

K bodu 8) programu:
Zastupitelé obce projednali  a schválili smlouvu o dílo – dodávka a montáž herních 
prvků na dětské hřiště v obci Pustá Kamenice, mezi Obcí Pustá Kamenice a Bonita 
Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov.



K bodu 9) programu:
Zastupitelé  obce  projednali   a  schválili  smlouvu  o  dílo  č.  26-2011  na  akci 
–  “Rekonstrukce  sportovního  hřiště,  aneb  i  Pustokamenické  děti  si  chtějí  hrát 
a sportovat“ , mezi Obcí Pustá Kamenice a Tennis Zlín a.s., Šternberská 300, 763 02 
Zlín-Louky.

     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 15.6.2011


