
Obec Pustá Kamenice
Z á p i s   č.  5

z jednání zastupitelstva obce konaného dne
27.7.2011 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: 3

Program:
   1. Zahájení
   2. Projednání stavebních úprav ZŠ a MŠ v důsledku navýšení kapacity MŠ.  
   3. Projednání závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí SO AZASS za rok 
2010.
   4. Projednání smlouvy o dílo č. PRV/7/2011  mezi Obcí Pustá Kamenice a 
VHOS a.s. Moravská Třebová na pasport vodovodu – II. Etapa.
   5. Projednání Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
prostřednictvím mobilního svozu mezi Obcí Pustá Kamenice a ASEKOL s.r.o.. 
   6.  Přihláška do soutěže „Obec přátelská rodině“.
   7.  Protokol 95/2011 o výsledku řádné kontroly KÚ Pardubického kraje v 
přenesené působnosti na úseku vidimace a legalizace.
   8. Žádost o odkoupení pozemku č.p.169/2 o výměře 46 m2.
   9. Poškození přístupové komunikace na hřiště.  
 10. Různé
 11. Diskuze, 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. Starosta obce 
rozšířil program schůze o bod. č. 7 a č. 8 a č. 9. Zápisem schůze pověřil zastupitelku 
obce  paní  Hanu  Kašparovou.  Pro  ověření  zápisu  navrhl  zastupitelku  paní  Vlastu 
Kynclovou a zastupitele pana Josefa Uchytila. 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:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje provedení rekonstrukce stávajícího bytu 
a  nocležny na  třídu MŠ s  vybudováním sociálního zařízení  ve  stávající  koupelně 
bytu.  Stávající třídu MŠ na nocležnu MŠ za podmínky, že nouzový východ bude 
vyveden  z  nové  nocležny  MŠ  (zadní  části  budovy).  Pokud  tato  varienta  nebude 
schválena HZS Svitavy, rozhodne obecní zastupitelstvo o další variantě.

K bodu 3) programu:
Zastupitelé obce projednali a berou na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku 
obcí - Svazek obcí AZASS za rok 2010. 

K bodu 4) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo č. PRV/7/2011 mezi Obcí Pustá 
Kamenice a VHOS a.s. Moravská Třebová na pasport vodovodu – II. Etapa.

K bodu 5) programu:
Zastupitelé  obce  projednali  a  schválili  Smlouvu  o  zajištění  zpětného  odběru 
elektrozařízení prostřednictvím mobilního svozu mezi obcí Pustá Kamenice a firmou 
ASEKOL s.r.o..

K bodu 6) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili přihlášku do soutěže „Obec přátelská rodině 
2011“. 

K bodu 7) programu:
Zastupitelé obce projednali  a vzali  na vědomí Protokol 95/2011 o výsledku řádné 
kontroly  KÚ  Pardubického  kraje  v  přenesené  působnosti  na  úseku  vidimace  a 
legalizace. Uvedenou kontrolou nebyly zjištěny závady a nedostatky.

K bodu 8) programu:
Zastupitelé  obce  projednali  a  schválili  žádost  o  odkoupení  pozemku  č.p.169/2 
o výměře 46 m2 panu Josefu Nadrchalovi za částku 20,-Kč/m2.

K bodu 9) programu:
Zastupitelé  obce  projednali  a  ukládají  starostovi  jednat  s  firmou  Tennis  Zlín 
o náhradě způsobené škody za poškozenou příjezdovou cestu ke hřišti.

K bodu 10) programu:
Odeslána dotace na kostel ve výši 30.000,-Kč, schváleno OZ Usnesením 26.1.2011.
Koupě sporáku do KD v hodnotě 6.500,-Kč.

     



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
                                                                                                  
                                                                                                            Josef Uchytil

Pustá Kamenice 27.7.2011


