
Obec Pustá Kamenice
Z á p i s   č.  6

z jednání zastupitelstva obce konaného dne
21.9.2011 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář, Vlasta Kynclová, Hana Kašparová, 
ing. Hana Broklová

Omluveni: Josef Uchytil, Irena Tušlová,
Občané: 0

Program:
   1. Zahájení
   2. Oprava místních komunikací
   3. Rozpočtové opatření č. 3
   4. Plnění rozpočtu k 31.8.2011
   5. Doplnění místního POV o akci „Dětské hřiště“  
   6. Podání žádosti na Pard. kraj v  POV na rok 2012 na akci „Dětské hřiště“
   7. Podání žádosti o dotaci na místní komunikace na SZIF PRV
   8. Projednání smlouvy o provádění lesnických činností 
   9. Projednání žádosti o dotaci na kostel sv. Anny v částce 30.000,-Kč
  10.Projednání předfinancování projektu MAS Poličsko „Venkov můj domov, 
aneb víš kde žiješ“, částkou 120.000,-Kč
  11.Různé
  12.Diskuze, závěr                           
       

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.05 hodin starosta obce pan Miroslav Myška 
a  konstatoval,  že  je  přítomno 5  členů  zastupitelstva,  a  toto  je  schopné  usnášení. 
Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na pozvánkách. Starosta obce 
rozšířil program schůze o bod. č. 5,6,7,8,9 a 10. Zápisem schůze pověřil zastupitelku 
obce  paní  Hanu  Kašparovou.  Pro  ověření  zápisu  navrhl  zastupitelku  paní  Vlastu 
Kynclovou  a  zastupitelku  paní  ing.  Hanu  Broklovou.  Navržení  ověřovatelé  byli 
schváleni  –  5  hlasy  pro.  Nikdo  z  členů  zastupitelstva  neměl  doplňující  ani 
pozměňující návrh a program dnešního jednání schválili -  5 hlasy pro.

K bodu 1) programu:
Jednání  zastupitelstva  obce  bylo  zahájeno  starostou  obce  panem  Miroslavem 
Myškou.



K bodu 2) programu:
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy EUROVIA na rekonstrukci místních 
komunikací. 

K bodu 3) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření č. 3 – investiční dotace ve 
výši  400.000,-Kč  na  rekonstrukci  sportovního  hřiště  z  MMR  ČR  a  rozpočtové 
opatření č. 4 – navýšení rozpočtu obce o částku 400.000,-Kč na výdaje na dětské 
hřiště a příjmy z obecního lesa.
 
K bodu 4) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili plnění rozpočtu k 31.8.2011.

K bodu 5) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili doplnění místního POV o akci „Dětské hřiště“ . 

K bodu 6) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti na Pard. kraj v  POV na rok 
2012 na akci „Dětské hřiště“.

K bodu 7) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci na místní komunikace 
na SZIF PRV.

K bodu 8) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili smlouvu o provádění lesnických činností 

K bodu 9) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili II. žádost o dotaci na kostel sv. Anny v částce 
30.000,-Kč

K bodu 10) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili předfinancování projektu MAS Poličsko 
„Venkov můj domov, aneb víš kde žiješ“, částkou 120.000,-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
                                                                                                  
                                                                                                        ing. Hana Broklová

Pustá Kamenice 21.9.2011


