
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s č. 4 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

2.10.2013 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Josef Uchytil, Hana Kašparová, Irena Tušlová 

Omluveni: Vlasta Kynclová 

Občané: 3 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2013 

3. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-

2009920/VB/1 Pustá Kamenice, p.č. 233, Barvíř-knn  

4. Projednání navýšení příspěvku Mikroregionu Poličsko na rok 

2014 

5. Rozpočtové opatření č. 7 

6. Informace k připravované knize o Pusté Kamenici 

7. Různé, diskuze, závěr 

 

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. 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 plnění rozpočtu obce k 31.8.2013. 

K bodu 3) programu: 

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

12-2009920/VB/1 Pustá Kamenice, p.č. 233, Barvíř-knn. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili navýšení příspěvku Mikroregionu Poličsko 

na rok 2014. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 7 – odvod 101.000,-

Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ na účet obce. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce byli starostou a místostarostou obce informováni o jednání 

v tiskárně Osík ze dne 24.9.2014, která pro nás v roce 2014 bude tisknout knihu 

„Naše Pustá Kamenice“. Kniha bude formátu A5, připomínky k textu podají 

zastupitelé do konce měsíce října 2014. 

K bodu 7) programu: (různé, diskuse, závěr) 

- Zastupitelé obce projednali a schválili nabídku od firmy Unet na zřízení 

pevné linky na OÚ místo dosavadní firmy RIO Media a.s..  

- Zastupitelé obce projednali a schválili u příležitosti vítání občánků věnovat 

každému dítěti 1.000,-Kč. 

 

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 2.10.2013 

 


