
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s č. 5 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

12.12.2012 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Vlasta Kynclová, Hana Kašparová, Irena Tušlová 

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Plnění rozpočtu k 30.11.2012 

3. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 

4. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2013 

5. Inventarizační komise 

6. Cena vody na rok 2013 

7. Dodatek č. 4 ke smlouvě na zajištění odvozu odpadu 

8. Projednání OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

9. Projednání Smlouvy o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice 

10. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace JSDH pro rok 2012 

11. Projednání Smlouvy o půjčce MAS Sdružení pro rozvoj Poličska 

o.s. na projekt „Hřbitovy-naše kamenná historie“ 

12. Projednání Smlouvy o spolupodílu na projektu „Hřbitovy-naše 

kamenná historie“ 

13. Zpráva o projednání návrhu zadání Územního plánu Pustá 

Kamenice 

14. Podání žádosti o GRANT z programu: Podpora pořízení územních 

plánů v roce 2013 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 



15. Projednání a schválení Mapového podkladu budoucí ČOV a 

kanalizace v Pusté Kamenici 

16. Projednání Smluv o nájmu z pozemků č. 1-7/2012 v lokalitě 

požární nádrže v k.ú. Pustá Kamenice 

17. Projednání výše členského příspěvku SO AZASS na rok 2013 

18. Projednání výše členského příspěvku SO Mikroregion Poličsko na 

rok 2013 

19. Rozpočtové opatření č. 8,9,10,11,12,13. 

20. Zápis o výsledku kontroly Finančního výboru 

21. 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. 21 – projednání a schválení zápisu o 

výsledku kontroly Kontrolního výboru ze dne 24.10.2012, bod č. 22 – projednání a 

schválení zřízení jednoho pracovního místa u OÚ Pustá Kamenice, bod č. 23 –

projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Pustá Kamenice a ČEZ 

Distribuce a.s. Děčín. Zápisem schůze pověřil zastupitelku obce paní Hanu 

Kašparovou. Pro ověření zápisu navrhl zastupitelky paní Vlastu Kynclovou a  paní 

Irenu Tušlovou. 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 30.11.2012. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili pravidla rozpočtového provizoria na rok 

2013. 

 



K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí  2013. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili inventarizační komise. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu vody na rok 2013 ve výši 35,-Kč za 

m3. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili dodatek č. 4 ke smlouvě na zajištění odvozu 

odpadu. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili OZV č. 1/2012 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice, příspěvek v částce 5,-Kč na 

obyvatele obce. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o poskytnutí dotace JSDH na rok 

2012. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o půjčce MAS Sdružení pro rozvoj 

Poličska o.s. na  projekt „Hřbitovy naše kamenná historie“ 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o spolupodílu na projektu 

„Hřbitovy-naše kamenná historie“ 

K bodu 13) programu: 



Zastupitelé obce projednali a schválili návrh zadání Územního plánu Pustá 

Kamenice. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o GRANT z programu: 

Podpora pořízení územních plánů v roce 2013 z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje. 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili mapový podklad budoucí ČOV a kanalizace 

v Pusté Kamenici. 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvy o nájmu pozemků č. 1-7/2012 

v lokalitě požární nádrže v Pusté Kamenici. 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili výši členského příspěvku SO AZASS na rok 

2013 ve výši 50,-Kč na občana. 

K bodu 18) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili výši členského příspěvku SO Mikroregion 

Poličsko na rok 2013 ve výši 3,-Kč na občana. 

K bodu 19) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření č. 8,9,10,11,12,13. 

K bodu 20) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili zápis o výsledku kontroly finančního výboru 

ze dne 17.10.2012. 

K bodu 21) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili zápis o výsledku kontroly kontrolního 

výboru ze dne 24.10.2012. 

 

 



K bodu 22) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili zřízení jednoho pracovního místa u OÚ 

Pustá Kamenice. 

K bodu 23) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-

12-2009346/VB/1, Pustá Kamenice, p.č. 598/3, Husáková, KNN, mezi Obcí Pustá 

Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 

K bodu 24) programu: 

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

připomínka, starosta jednání zastupitelstva ve 20.15 hodin ukončil. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Vlasta Kynclová 

                      Irena Tušlová                                            Pustá Kamenice 12.12.2012 


