
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s č. 1 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 
20.3.2013 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

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

Omluveni: Josef Uchytil 

Občané: 0 

 

Program: 
1. Zahájení 
2. Projednání hospodaření obce v roce 2012 
3. Projednání rozpočtu obce na rok 2013 
4. Projednání a schválení přezkoumání hospodaření obce a schválení 

účtu za rok 2012 a schválení účetní závěrky obce a zřízené 
příspěvkové organizace za rok 2012 

5. Projednání inventarizace obecního majetku k 31.12.2012 
6. Projednání rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2012 
7. Plán kontrol finančního a kontrolního výboru 
8. Projednání návrhu obecní symboliky (znak a prapor obce) 
9. Projednání koupě pozemku p.č. 1545/18 a p.č.1545/22 
10. Projednání nových stanov svazku obcí Mikroregionu Poličsko 
11. Projednání žádosti o dotaci na činnost TJ Pustá Kamenice na rok 

2013 
12. Projednání žádosti o finanční příspěvek Salvia a OCH Polička 
13. Projednání Smlouvy na zhotovení Turistického a volnočasového 

odpočívadla 
14. Projednání Smlouvy na dodavatele oken a dveří na akci „Stavební 

úpravy Obecního úřadu v Pusté Kamenici – I. etapa“ 
15. Seznámení s dopisem generálního ředitele České pošty, s.p. 
16. Různé, diskuze, závěr 
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Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.05 hodin starosta obce pan Miroslav 
Myška a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, a toto je schopné 
usnášení. Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na pozvánkách. 
Starosta obce rozšířil program schůze o bod č. 16 - projednání Smlouvy o 
poskytování služeb na zpracování a kompletaci žádosti o dotaci projektu  
„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ mezi Obcí Pustá Kamenice a Ing. 
Radek Gregor, Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, dále o bod č. 17 – 
projednání a vypracování Výzvy k zadávací dokumentace k podání nabídek na 
veřejnou zakázku malého  rozsahu 2. kategorie na veřejnou zakázku „Kanalizace 
a ČOV v obci Pustá Kamenice – vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby“ a o bod č. 18 – projednání a schválení členů komise na 
výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro provádění  stavby 
„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ – Miroslav Myška, Jaroslav 
Sklenář DiS, Hana Kašparová, Ing. Hana Broklová. Pro ověření zápisu navrhl 
zastupitelky paní  Irenu Tušlovou a ing. Hanu Broklovou. Navržení ověřovatelé 
byli schváleni – 6 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva neměl doplňující ani 
pozměňující návrh a program dnešního jednání schválili - 6 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 2012. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočet na rok 2013. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přezkoumání hospodaření obce, závěrečný 
účet za rok 2012 a účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace za rok 
2012. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili inventarizaci obecního majetku 
k 31.12.2012. 
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K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za 
rok 2012. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plán kontrol finančního a kontrolního 
výboru. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh obecní symboliky (znak a prapor 
obce). 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili koupi pozemku p.č. 1545/18 a p.č. 1545/22. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nové stanovy svazku obcí Mikroregionu 
Poličsko. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o dotaci na činnost TJ Pustá 
Kamenice na rok 2013. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o finanční příspěvek Salvia a OCH 
Polička. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu na zhotovení Turistického a 
volnočasového odpočívadla. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu na dodavatele oken a dveří na akci 
„Stavební úpravy Obecního úřadu v Pusté Kamenici – I. etapa“ 
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K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce se seznámili s dopisem generálního ředitele České pošty, s.p. a 
dopisem vedoucího České pošty Polička p. Záleského. 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytování služeb na 
zpracování a kompletaci žádosti o dotaci projektu „Kanalizace a ČOV v obci 
Pustá Kamenice“ mezi Obcí Pustá Kamenice a Ing. Radek Gregor, Počítky 18, 
591 01 Žďár nad Sázavou. 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vypracování Výzvy k zadávací 
dokumentaci k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie 
na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice – vypracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby“ 

K bodu 18) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili členy komise na výběrové řízení na 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Kanalizace a ČOV 
v obci Pustá Kamenice“ – Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář DiS, Hana 
Kašparová, Ing. Hana Broklová. 

K bodu 19) programu: (diskuse, různé, závěr) 

- Zastupitelé obce projednali a schválili podání přihlášky do soutěže Vesnice 
roku 2013 

 

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: ing. Hana Broklová 

                      Irena Tušlová                                            Pustá Kamenice 20.3.2013 
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