
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 2 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

26.6.2013 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Vlasta Kynclová, Hana Kašparová, Irena Tušlová, Josef Uchytil 

Omluveni: 0 

Občané: 4 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

3. Plnění rozpočtu obce k 31.5.2013 

4. Projednání žádosti o prodeji pozemku p.č. 340/3 

5. Projednání  Smlouvy na dodavatele zateplení obvodového pláště 

budovy OÚ na akci „Stavební úpravy Obecního úřadu v Pusté 

Kamenici – I. etapa“ 

6. Projednání  Smlouvy o poskytnutí grantu z programu Podpora 

pořízení územních plánů v roce 2013, ev. Č. :OR/13/21504 od 

Pardubického kraje 

7. Projednání  Smlouvy o výpůjčce č. OS201320003666 mezi EKO-

KOM, a.s. a Obcí Pustá Kamenice 

8. Projednání Smluv na veřejně prospěšné práce s Úřadem práce 

Svitavy 

9. Rozpočtové opatření č. 1,2,3 

10. Projednání závěrečného účtu DS AZASS Mikroregionu Poličsko 

11. Zapojení do realizace projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“ 

12. Projednání a rozhodnutí o přidělené dotaci od Ministerstva 

životního prostředí na akci „Kanalizace a ČOV v obci Pustá 

Kamenice“ 

13. Humanitární pomoc 



14. Seznámení s dopisem provozní ředitelky regionu VČ – Pošty, 

s.p. 

15. Různé, diskuse, závěr. 

 

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 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. 15 – projednání  Rozhodnutí 

z MMR ČR pod IČ EDS 117D815002364 o poskytnutí dotace ve výši 300.000,-

Kč na projekt „Turistické a volnočasové odpočívadlo v Pusté Kamenici“, o bod 

č. 16 – projednání Rozhodnutí z MMR ČR pod IČ EDS 117D815002365 o 

poskytnutí dotace ve výši 300.000,-Kč na projekt „ Stavební úpravy Obecního 

úřadu v Pusté Kamenici – I. etapa“, o bod .č. 17 - projednání Smlouvy o dílo 

mezi Obcí Pustá Kamenice a majitelem Stavební firmy Libor Jindřichovský, 

Hlinsko v Čechách, Jungmanova 911, na zhotovení akce „Zateplení objektu ZŠ 

a MŠ Pustá Kamenice“ a o bod č. 18 – projednání Smlouvy o zřízení a provozu 

profilu zadavatele mezi RTS, a.s. Lazaretní 13, Brno a Obcí Pustá Kamenice, 

včetně plné moci ke všem úkonům spojeným s provedením Oznámení profilu 

zadavatele do Věstníku veřejných zakázek na akci „Kanalizace a ČOV Pustá 

Kamenice“. Pro ověření zápisu navrhl zastupitelky paní Irenu Tušlovou a ing. 

Hanu Broklovou. 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 pravidla přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření obce k 31.5.2013. 

 



K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o prodeji pozemku p.č. 340/3 o 

výměře 127 m2 panu Martinu Smažilovi, byt. Pustá Kamenice čp. 127 za částku 

20,-Kč za 1/m2. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. 2/2013 na dodavatele 

zateplení obvodového pláště budovy OÚ na akci „Stavební úpravy Obecního 

úřadu v Pusté Kamenici – I. etapa“ s firmou Miroslav Tušla, Pustá Kamenice čp. 

113. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí grantu z programu 

Podpora pořízení územních plánů v roce 2013, ev. Č. :OR/13/21504 od 

Pardubického kraje ve výši 50.000,-Kč. 

 K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o výpůjčce č. OS201320003666 

mezi EKO-KOM, a.s. a Obcí Pustá Kamenice. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvy na veřejně prospěšné práce 

s Úřadem práce Svitavy. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočtové opatření č. 1 – investiční 

dotace z Pardubického kraje na návrh územního plánu ve výši 50.000,-Kč, 

Rozpočtové opatření č.2 – investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR na projekt „Stavební úpravy  Obecního úřadu v Pusté Kamenici – I. etapa“ 

ve výši 300.000,-Kč, Rozpočtové opatření č. 3 – investiční dotace z 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt „Turistické a volnočasové 

odpočívadlo v Pusté Kamenici“ ve výši 300.000,-Kč a Rozpočtové opatření č. 

4 – příspěvek ÚP Svitavy na VPP 154.000,-Kč. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěrečný účet DS AZASS a 

Mikroregionu Poličsko. 

 



K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili zapojení se do realizace projektu a 

spolufinancování projektu  „Nezapomeňte (se) vrátit“ – partnerský projekt 

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. (kmenová MAS), MAS 

Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s. (partnerská MAS) a MAS Hlinecko, o.s. 

(partnerská MAS). 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozhodnutí o přidělené dotaci od 

Ministerstva životního prostředí na akci „Kanalizace a ČOV v obci Pustá 

Kamenice“. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili humanitární pomoc.  

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce se seznámili s dopisem provozní ředitelky regionu VČ – Pošty, 

s.p.. 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili  Rozhodnutí z MMR ČR pod IČ EDS 

117D815002364 o poskytnutí dotace ve výši 300.000,-Kč na projekt „Turistické 

a volnočasové odpočívadlo v Pusté Kamenici“. 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili  Rozhodnutí z MMR ČR pod IČ EDS 

117D815002365 o poskytnutí dotace ve výši 300.000,-Kč na projekt „ Stavební 

úpravy Obecního úřadu v Pusté Kamenici – I. etapa“. 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo č. 3/2013 mezi Obcí 

Pustá Kamenice a majitelem Stavební firmy Libor Jindřichovský, Hlinsko 

v Čechách, Jungmanova 911, na zhotovení akce „Zateplení objektu ZŠ a MŠ 

Pustá Kamenice“. 

K bodu 18) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili  Smlouvu o zřízení a provozu profilu 

zadavatele mezi RTS, a.s. Lazaretní 13, Brno a Obcí Pustá Kamenice, včetně 



plné moci ke všem úkonům spojeným s provedením Oznámení profilu 

zadavatele do Věstníku veřejných zakázek na akci „Kanalizace a ČOV v obci 

Pustá Kamenice“. 

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 26.6.2013 
 

 


