
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s č. 3 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

20.6.2012 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Irena Tušlová, Vlasta Kynclová, Hana Kašparová  

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení poskytnutí dotace od MMR – „Naše budoucí pohádková 

školička, kam se bude těšit každý kluk i holčička“ 

3. Projednání Smlouvy o poskytnutí grantu od Pardubického kraje 

4. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje 

5. Projednání Darovací smlouvy od Lesy ČR, s.p. 

6. Plnění rozpočtu k 31.5.2012 

7. Změna kapacity školní družiny a školní jídelny a mateřské školy 

8. Podání žádosti na bezúplatný převod zemědělského pozemku 

9. Projednání závěrečného účtu za rok 2011 Mikroregionu Poličsko a 

Svazku obcí AZASS 

10. Rozpočtové opatření č. 2,3,4,5 a 6 

11. Různé, 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. 11 – Žádost o finanční podporu Farního 

sboru Českobratrské církve evangelické v Krouně, o bod č. 12 – Projednání a 

schválení Smlouvy na prodej, dodávku a montáž zařízení DryBand-RC V3, bod č. 

13 – Projednání návrhu opravy varhan v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici, bod č. 

14 – Projednání a schválení vyjímky ve stavu počtu žáků v ZŠ ve školním roce 



2012/2013 ze současných 10 žáků na budoucích 8 žáků, bod č. 15 – příprava 

podkladů k podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace s ČOV, bod. č. 16 – 

podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace s ČOV na MŽP a bod č. 17 – 

podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na projektovou dokumentaci 

„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice – dokumentace pro stavební povolení“. 

Zápisem schůze pověřil zastupitelku obce paní Hanu Kašparovou. Pro ověření 

zápisu navrhl zastupitelky paní ing. Hanu Broklovou a 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 poskytnutí dotace od MMR ČR – „Naše 

budoucí pohádková školička, kam se bude těšit každý kluk i holčička“ v částce 

400.000,-Kč. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili:  Smlouvu o poskytnutí grantu od 

Pardubického kraje na podporu projektu Základní školy a Mateřské školy Pustá 

Kamenice:  „Kamenická běžka – a la Tour de Ski“ ve výši 8.000,-Kč. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o poskytnutí investiční dotace 

z POV Pardubického kraje na akci „Dětské hřiště“ ve výši 100.000,-Kč. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Darovací smlouvu od Lesů ČR na projekt 

„Modernizace ZŠ a MŠ“ ve výši 10.000,-Kč.  

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění obecního rozpočtu k 31.5.2012. 

 

K bodu 7) programu: 



Zastupitelé obce projednali a schválili změnu kapacity školní družiny a školní 

jídelny a mateřské školy. 

 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti na bezúplatný převod 

zemědělského pozemku č. 1181 o výměře 1756 m2 v k.ú. Pustá Kamenice od 

Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov 130 00.  

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 

2011 a Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko za rok 2011. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 2,3,4 a 5  

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o finanční podporu Farního sboru 

Českobratrské církve evangelické v Krouně ve výši 27.662,-Kč. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu na prodej, dodávku a montáž 

zařízení DryBand-RC V3 – montáž systému pro odvlhčení zdiva za účelem snížení 

vlhkosti objektu. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh opravy varhan v kostele sv. Anny 

v Pusté Kamenici v částce 19.800,-Kč. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyjímku ve stavu počtu žáků v ZŠ Pustá 

Kamenice ve školním roce 2012/2013 ze současných 10 žáků na budoucích 8 žáků 

s účinností od 1.9.2012. 

 

K bodu 15) programu: 



Zastupitelé obce projednali a schválili přípravu podkladů k podání žádosti o dotaci 

na výstavbu kanalizace s ČOV. 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci na výstavbu 

kanalizace s ČOV na MŽP. 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o poskytnutí finanční 

podpory na projektovou dokumentaci „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice – 

dokumentace pro stavební povolení“. 

K bodu 18) programu: 

Různé, diskuse, závěr.  

 

Vzhledem k tomu, že z řad členů zastupitelstva ani občanů nebyla žádná 

připomínka, starosta jednaní zastupitelstva v 19.30 hodin ukončil. 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: ing. Hana Broklová 

                      Irena Tušlová                                      Pustá Kamenice 20.6.2012 


