
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s č. 4 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

19.9.2012 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Vlasta Kynclová, Hana Kašparová  

Omluveni: Irena Tušlová, 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Plnění rozpočtu k 31.8.2012 

3. Doplnění místního POV o akci „Rekonstrukce budovy hasičské 

zbrojnice“ 

4. Podání žádosti na Pard. kraj v POV na rok 2013 na akci 

„Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice“ 

5. Projednání Smlouvy o nájmu pozemků s I. Agro Oldříš a.s. 

6. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 

7. Projednání Smlouvy o koupi pozemku st. č. 184/1 a 54 

8. Projednání Smlouvy o dílo s ing. Zápotockou 

9. Projednání koupě části pozemku č. 274 na základě vyměření dle 

nového geometrického plánu 

10. Projednání koupě části pozemku č. 1313/1 na základě vyměření 

dle nového geometrického plánu 

11. Projednání koupě části pozemku č. 257, st. č. 5/1 a 153/1 na 

základě vyměření dle nového geometrického plánu 

12. Rozpočtové opatření č. 6 

13. Zápis o výsledku kontroly Finančního výboru 

14. Různé, 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. 14 – projednání a schválení Smlouvy o 

poskytnutí dotace č. OŽPZ/12/42058 mezi poskytovatelem - Pardubický kraj a 

příjemcem Obcí Pustá Kamenice a bod č. 15 – projednání a schválení Smlouvy o 

poskytnutí peněžního daru ve výši 100.000,-Kč za umístění obce v krajském kole 

soutěže „Vesnice roku 2012“. Zápisem schůze pověřil zastupitelku obce paní Hanu 

Kašparovou. Pro ověření zápisu navrhl zastupitelku paní Vlastu Kynclovou a 

zastupitele pana Josefa Uchytila. Navržení ověřovatelé byli schváleni – 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 plnění rozpočtu k 31.8.2012. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili doplnění místního POV o akci 

„Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti na Pardubický kraj v POV na 

rok 2013 na akci „Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice“. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o nájmu pozemků pod 

Č.j.:481/2012 mezi obcí Pustá Kamenice jako pronajímatelem a  I. AGRO Oldříš 

a.s. jako s nájemcem s dobou trvání do 31.12.2020. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi 

smluvními stranami – Obec Pustá Kamenice, VČP Net, s.r.o., RWE GasNet, s.r.o. a 

Jan Brokl, byt. Pustá Kamenice 166 a Hana Broklová, byt. Pustá Kamenice 166 o 

vlastnictví plynárenského zařízení na adrese Pustá Kamenice 166. 

 



K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o koupi pozemku st. č. 184/1 o 

výměře 28m2 a č. 54 o výměře 222 m2 od Mileny Burešové, byt. Pardubice, 

nábřeží Závodu míru 1888 za částku 1,-Kč/m2 a zaplacení vkladu do katastru. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvy o dílo s ing. Zápotockou ve věci 

návrhu zeleně v obci Pustá Kamenice. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost Josefa Uchytila, byt. Pustá Kamenice 

66 o koupi části pozemku č. 274 na základě vyměření dle nového geometrického 

plánu za částku 20,-Kč/m2. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost Jiřího Sejkory, byt. Pustá Kamenice 

146 o koupi části pozemku č. 1313/1 na základě vyměření dle nového 

geometrického plánu za částku 20,-Kč/m2. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili koupi části pozemku č. 257 a st. č. 5/1 od 

Jiřího Sejkory, byt. Pustá Kamenice 146 na základě vyměření dle nového 

geometrického plánu za 20,-Kč/m2 a pozemku č. 153/1 od Petra Nekvindy, byt. 

Pustá Kamenice 90 na základě vyměření dle nového geometrického plánu za 20,-

Kč/m2 do vlastnictví obce Pustá Kamenice. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření č. 6 – navýšení příjmů a 

výdajů o částku 112.000,-Kč. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili zápis o výsledku kontroly Finančního 

výboru. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o poskytnutí účelové investiční  

dotace č. OŽPZ/12/42058 mezi poskytovatelem - Pardubický kraj, Komenského 



nám. 125, Pardubice a příjemcem Obcí Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64 na 

akci „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice – DSP“ ve výši 250 000,-Kč. 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Darovací smlouvu č. OŽPZ/12/42013 mezi 

dárcem – Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice a obdarovaným - 

Obcí Pustá Kamenice, za umístění Obce Pustá Kamenice v krajském kole soutěže 

„Vesnice roku 2012“ – Bílá stuha za činnost mládeže. 

K bodu 16) programu: 

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

připomínka, starosta jednání zastupitelstva v 19.30 hodin ukončil. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Vlasta Kynclová 

                      Josef Uchytil                                               Pustá Kamenice 19.9.2012 
 


