
Obec Pustá Kamenice
Z á p i s   č.  1

z jednání zastupitelstva obce konaného dne
28.3.2012 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

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

Omluveni: 0
Občané: 1

Program:
   1. Zahájení
   2. Projednání a schválení hospodaření obce za rok 2011
   3. Projednání a schválení inventarizace obecního majetku k 31.12.2011
   4. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2012
   5. Projednání a schválení přezkoumání hospodaření obce a schválení  
        závěrečného účtu za rok 2011  
   6. Projednání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce na zajištění služeb
       Oblastní charity Polička a SALVIA středisko sociálních služeb Svitavy
   7. Žádost o dotaci TJ Pustá Kamenice 
   8. Plán kontrol finančního a kontrolního výboru             
   9. Projednání koupě pozemku č.345 na základě vyměření dle nového   
       geometrického  plánu od paní Miluše Doležalové.
  10. Různé
  11. 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. Starosta obce 
rozšířil program schůze o bod. č. 9. Zápisem schůze pověřil zastupitelku obce paní 
Hanu Kašparovou. Pro ověření zápisu navrhl zastupitelku paní Vlastu Kynclovou a 
zastupitelku paní Irenu Tušlovou. 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:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření obce za rok 2011.

K bodu 3) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili inventarizaci obecního majetku k 31.12.2011 

K bodu 4) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočet obce na rok 2012.

K bodu 5) programu:
Zastupitelé  obce  projednali  a  schválili  Zprávu  o  přezkoumání  hospodaření  obce 
Pustá Kamenice za rok 2011, projednali a schválili Závěrečný účet obce za rok 2011 a 
vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.

K bodu 6) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce 
na zajištění služeb Oblastní charity Polička a SALVIA středisko sociálních služeb 
Svitavy.

K bodu 7) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o dotaci TJ Pustá Kamenice. 

K bodu 8) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili plán kontrol finančního a kontrolního výboru 

K bodu 9) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili koupi pozemku č. 345 od paní Miluše 
Doležalové, byt. Krouna – Čachnov 37 za 1,-Kč za m2 na základě vyměření dle 
nového geometrického plánu.  
      
K bodu 10) programu:

– Starosta informoval zastupitele o rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her
– Starosta informoval o změnách jízdního řádu spol. Oredo od 1.4.2012
– Zastupitelé projednali a schválili základní rysy rezervačního systému na 

sportovní hřiště včetně poplaltku za pronájem.

    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
                                                                                                  
                                                                                                              Irena Tušlová
Pustá Kamenice 28.3.2012


