
Obec Pustá Kamenice
Z á p i s   č.  2

z jednání zastupitelstva obce konaného dne
16.5.2012 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

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

Omluveni: Vlasta Kynclová, Hana Kašparová
Občané: 0

Program:
   1. Zahájení
   2. Projednání Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek „Územní plán Pustá   
        Kamenice“
   3.  Zadání zakázky „Územní plán Pustá Kamenice“ nejvýhodnější nabídce
   4. Projednání Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek „Naše budoucí 
        pohádková školička, kam se bude těšit každý kluk i holčička“
   5. Zadání zakázky „Naše budoucí pohádková školička,  kam se bude těšit 
        každý kluk i holčička“          
   6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
       Obcí Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce a.s. Děčín
   7. Žádost o odkoupení stavebního pozemku č. 3/2 o výměře 143m2 
   8. Žádost o odkoupení stavebního pozemku č. 177/2 o výměře 12m2 a 
       pozemku č. 251/3 o výměře 174 m2             
   9. Zakoupení pozemku č. 345/2 dle nového geometrického plánu č. 254-
       64/2012 do vlastnictví obce       
  10. Rozpočtové opatření č. 1 
  11. Různé, diskuse, 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 doplnění bodu č. 3 o projednání smlouvy o dílo č. 09/2012, 
dále o doplnění bodu  č. 5 o projednání smlouvy o dílo č. 1/2012, dále o doplnění 
programu o bod.  č.  11 – Rozhodnutí  Č.j.:271/MK-S5280/2012SOLK o poskytnutí 
dotace  ze  SR  ČR  na  rok  2012  na  projekt  „Modernizace  a  rozvoj  obecních 
neprofesionálních knihoven na Poličsku – 44.000,-Kč. Dále o bod  č. 12 – Žádost 
o  dotaci  na  kostel  sv.  Anny  ve  výši  30.000,-Kč,  dále  o  bod  č.  13 –  projednání 
a schválení rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Pustá Kamenice za rok 2011 
a bod č. 14 – výměna el. kabelu délky 515 metrů mezi vodojemem a sběrnou studní, 



bod  č.  15 –  projednání  a  schválení  Smlouvy o poskytnutí  grantu z  rozpočtových 
prostředků  Pardubického  kraje  e.č.  OŠKT/12/40714,  bod  č.  16  –  projednání 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky akce „Kanalizace ČOV v obci 
Pustá Kamenice – dokumentace pro stavební povolení“ a bod č. 17 – zadání zakázky 
- „Kanalizace ČOV v obci Pustá Kamenice – dokumentace pro stavební povolení“ 
nejvýhodnější  nabídce.  Zápisem schůze  pověřil  zastupitelku  obce  paní  ing.  Hanu 
Broklovou. Pro ověření zápisu navrhl zastupitele pana Josefa Uchytila a zastupitelku 
paní Irenu Tušlovou. Navržené ověřovatelky byly schváleny – 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 a schválilo  Zprávu o posouzení nabídek na „Územní 
plán Pustá Kamenice.

K bodu 3) programu:
Zastupitelé  obce  projednali  a  schválili  zadání  zakázky  „Územní  plán  Pustá 
Kamenice“ nejvýhodnější nabídce a smlouvu o dílo č. 09/2012.

K bodu 4) programu:
Zastupitelé obce projednali  a schválili  Zprávu o posouzení nabídek „Naše budoucí 
pohádková školička, kam se bude těšit každý kluk i holčička“.

K bodu 5) programu:
Zastupitelé  obce  projednali  a  schválili  zadání  zakázky  „Naše  budoucí  pohádková 
školička, kam se bude těšit každý kluk i holčička“ nejvýhodnější nabídce a  smlouvu o 
dílo č. 1/2012.

K bodu 6) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení 
věcného břemene číslo:IP-12-2004305/VB/1 mezi Obcí Pustá Kamenice a ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín.

K bodu 7) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili Žádost o odkoupení stavebního pozemku č. 3/2 
o výměře 143 m2.

K bodu 8) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili Žádost o odkoupení stavebního pozemku č. 



177/2 o výměře 12 m2  a pozemku 251/3 o výměře 174 m2.   

K bodu 9) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili zakoupení pozemku č. 345/2 od paní Miluše 
Doležalové, byt. Krouna – Čachnov 37 za 1,-Kč za m2 dle nového geometrického 
plánu č. 254-62/2012 do vlastnictví obce.
      
K bodu 10) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 1 – Účelová 
neinvestiční dotace „Obec přátelská rodině 2011“ ve výši 100.000,-Kč. 

K bodu 11) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili Rozhodnutí Č.j.:271/MK-S5280/2012SOLK o 
poskytnutí dotace ze SR ČR na rok 2012 na projekt „Modernizace a rozvoj obecních 
neprofesionálních knihoven na Poličsku ve výši 44.000,-Kč.

K bodu 12) programu:
Zastupitelé obce projednali  a schválili  žádost o dotaci  na kostel sv.  Anny ve výši 
30.000,-Kč.

K bodu 13) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Pustá 
Kamenice za rok 2011.

K bodu 14) programu:
Zastupitelé  obce  projednali  a  schválili  provedení  výměny el.  kabelu  o  délce  515 
metrů mezi vodojemem a sběrnou studní.

K bodu 15) programu:
Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových 
prostředků  Pardubického  kraje  e.č.  OŠKT/12/40714  ve  výši  8.000,-Kč  na 
„Kamenická běžka – a la Tour de Ski“.

K bodu 16) programu:
Zastupitelé  obce  projednali  a  schválili  projednání  rozhodnutí  zadavatele  o výběru 
nejvhodnější nabídky akce „Kanalizace ČOV v obci Pustá Kamenice – dokumentace 
pro stavební povolení“.

K bodu 17) programu:
Zastupitelé obce projednali  a schválili  zadání zakázky - „Kanalizace ČOV v obci 
Pustá Kamenice – dokumentace pro stavební povolení“ nejvýhodnější nabídce – ing. 
Radek Gregor – Počítky 18.

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.

Zapsal: ing. Hana Broklová                                        Ověřovatelé:     Josef Uchytil
                                                                                                  
                                                                                                              Irena Tušlová
Pustá Kamenice 16.5.2012


