
Obec Pustá Kamenice
Z á p i s   č.  7

z jednání zastupitelstva obce konaného dne
7.12.2011 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář, Josef Uchytil, Hana Kašparová, ing. 
Hana Broklová, Irena Tušlová

Omluveni: Vlasta Kynclová
Občané: 0

Program:
   1. Zahájení
   2. Plnění rozpočtu k 30.11.2011
   3. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012
   4. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2012
   5. Pořízení Územního plánu Pustá Kamenice  
   6. Žádost o pořízení ÚP Pustá Kamenice
   7. Inventarizační komise
   8. Cena vody na rok 2012 
   9. Dodatek č. 3 ke smlouvě na zajištění odvozu odpadu
  10. Žádost o odkoupení pozemku č. 277 o rozloze 115 m2 a č. 280/2 o rozloze
        162 m2
  11. Rozpočtové opatření
  12. Podání žádosti o dotaci na MMR ČR na rekonstrukci prostor bývalého 
        služebního bytu ZŠ a MŠ na denní prostory MŠ.
  13. Podání žádosti o GRANT z programu: Podpora budování infrastruktury
        cestovního ruchu v Pardubickém kraji na KÚ Pardubického kraje na

                   projekt: TURISTICKÉ A VOLNOČASOVÉ ODPOČÍVADLO.
             14. Podání žádosti na MPSV ČR o neinvestiční dotaci ve výši 100.000,-Kč
                   na základě umístění na 2. místě v soutěži „Obec přátelská rodině  2011“ 
                   na projekt prorodinných aktivit.

  15. Schválení smlouvy mezi obcí Pustá Kamenice a společností ČEZ   
        Distribuce, a.s. Děčín o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

                   břemene.
             16. Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Pard. Kraje na požární

techniku JPO V.
             17. Různé

   18. Diskuse, závěr                       
       

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.05 hodin starosta obce pan Miroslav Myška 
a  konstatoval,  že  je  přítomno 6  členů  zastupitelstva,  a  toto  je  schopné  usnášení. 



Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na pozvánkách. Starosta obce 
rozšířil program schůze o bod. č. 12,13,14,15. Zápisem schůze pověřil zastupitelku 
obce  paní  Hanu  Kašparovou.  Pro  ověření  zápisu  navrhl  zastupitele  pana  Josefa 
Uchytila a zastupitelku paní Irenu Tušlovou. Navržení ověřovatelé byli schváleni – 6 
hlasy pro.  Nikdo z členů zastupitelstva neměl doplňující  ani pozměňující  návrh a 
program dnešního jednání schválili -  6 hlasy pro.

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

K bodu 2) programu:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo plnění rozpočtu k 30.11.2011.

K bodu 3) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012 
tak, jak byly předneseny.
 
K bodu 4) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2012

K bodu 5) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili pořízení územního plánu Pustá Kamenice.

K bodu 6) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o pořízení ÚP Pustá Kamenice.

K bodu 7) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili složení inventarizačních komisí.

K bodu 8) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili cenu vody na rok 2012. 

K bodu 9) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili dodatek č. 3 ke smlouvě na zajištění odvozu 
odpadu.

K bodu 10) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o odkoupení pozemku č. 277 o rozloze 
115 m2  a č. 280/2 o rozloze 162 m2.

K bodu 11) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření č. 5 – vyrovnávací 
rozpočtové opatření – navýšení příjmů a výdajů o částku 690.000,-Kč.



K bodu 12) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci na MMR ČR na 
rekonstrukci prostor bývalého služebního bytu ZŠ a MŠ na denní prostory MŠ. 

K bodu 13) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o GRANT z programu: Podpora 
budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na KÚ Pardubického 
kraje na  projekt: TURISTICKÉ A VOLNOČASOVÉ ODPOČÍVADLO.

K bodu 14) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti na MPSV ČR o neinvestiční 
dotaci ve výši 100.000,-Kč na základě umístění na 2. místě v soutěži „Obec přátelská 
rodině  2011“ na projekt prorodinných aktivit.     

K bodu 15) programu:     
Zastupitelé  obce  projednali  a  schválili  smlouvu  mezi  obcí  Pustá  Kamenice 
a  společností  ČEZ  Distribuce  a.s.  Děčín  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení 
věcného břemene. Smlouva č. IV-12-2009920/VB/01, IV-12-2009346/VB/1, IV-12-
2008441/VB/02.  

K bodu 16) programu:    
Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Pard. Kraje na požární techniku JPO V.
      
K bodu 17) programu:  

– žádost o poskytnutí finančního daru na rekonstrukci podlahy v bytě faráře v 
Tomáškově domě ve Skutči

– roční příspěvek svazku AZASS na rok 2012 na 1 obyvatele příslušné obce 
bude 20,-Kč.

K bodu 18) programu:              
žádné příspěvky do diskuze nebyly                        

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:     Josef Uchytil
                                                                                                  
                                                                                                              Irena Tušlová

Pustá Kamenice 7.12.2011


