
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 3 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

14.8.2013 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: 1 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Plnění rozpočtu obce k 31.7.2013 

3. Projednání žádostí o prodeji částí pozemků p.č. 1319/1 

4. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu 

obnovy venkova od Pardubického kraje, číslo smlouvy: 

OŽPZ/13/OŽPZ/1322365. 

5. Spisový a skartační řád 

6. Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 

7. Humanitární pomoc 

8. 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. 8 – doplnění místního Programu 

obnovy venkova  o akci „Rekonstrukce chodníků a odstavných ploch v obci 

Pustá Kamenice“ , o bod. č. 9. – projednání podání žádosti z Programu obnovy 

venkova Pardubického kraje na rok 2014 na projekt „Rekonstrukce chodníků a 

odstavných ploch v obci Pustá Kamenice“  o bod č. 10 - převod peněžních 

prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Pustá Kamenice do investičního fondu 

ve výši Kč 101 070,- dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech § 

30 odst. 3 a odvod z investičního fondu do rozpočtu obce ve výši Kč 101 070,-- 

dle § 31 odst. 2 e) a dle § 28 odst. 6 b) zákona o rozpočtových pravidlech, na 



základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice a o bod č. o bod č. 11 – 

projednání a schválení smlouvy mezi obcí Pustá Kamenice a Zdeňkem 

Dvořákem na provedení elektrifikace stavby „Turistické a volnočasové 

odpočívadlo v Pusté Kamenici“. Pro ověření zápisu navrhl zastupitele paní 

Vlastu Kynclovou a 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 hospodaření obce k 31.7.2013. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o prodeji částí pozemků p.č. 

1319/1 pro kupující: 

-Jaroslava Sklenáře, byt. Pustá Kamenice 29 na základě vyměření dle nového 

geometrického plánu za částku 20,-Kč/m2. 

- Hany Malichové, byt. Pustá Kamenice 37 na základě vyměření dle nového 

geometrického plánu za částku 20,-Kč/m2. 

- Huberta Bukáčka, byt. Pustá Kamenice 81 na základě vyměření dle nového 

geometrického plánu za částku 20,-Kč/m2. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci 

Programu obnovy venkova od Pardubického kraje na akci „Rekonstrukce 

budovy hasičské zbrojnice“, číslo smlouvy: OŽPZ/13/OŽPZ/13/22365. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce vzali na vědomí Spisový a skartační řád Obecního úřadu Pustá 

Kamenice. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 5 - poskytnutí 

dotace v rámci Programu obnovy venkova od Pardubického kraje na akci 

„Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice“ ve výši 100.000,-Kč a Rozpočtové 

opatření č. 6 – investiční dotace ze SFŽP v rámci Operačního programu 



Životního prostředí na Zateplení objektu: Základní a Mateřská škola Pustá 

Kamenice ve výši 71.794,-Kč. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili humanitární pomoc pro Český svaz 

ochránců přírody, Základní organizace 50/10 „Zelené Vendolí“, Záchranná 

stanice volně žijících zvířat, Vendolí č. 42, 569 14 Vendolí. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili doplnění místního Programu obnovy 

venkova na rok 2014 o akci „Rekonstrukce chodníků a odstavných ploch v obci 

Pustá Kamenice“ 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti na Pardubický kraj 

v Programu obnovy venkova na rok 2014 na akci „Rekonstrukce chodníků a 

odstavných ploch v obci Pustá Kamenice“ 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelstvo obce na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice 

schvaluje převod peněžních prostředků z rezervního fondu do investičního 

fondu ve výši Kč 101 070,-- dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech § 30 odst. 3. Zároveň ZO schvaluje odvod z investičního fondu do 

rozpočtu obce ve výši Kč 101 070,-- dle § 31 odst. 2 e) a dle § 28 odst. 6 b) 

zákona o rozpočtových pravidlech. Odvod do rozpočtu obce provede ZŠ a MŠ 

Pustá Kamenice do 4. 9. 2013. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu mezi obcí Pustá Kamenice a 

Zdeňkem Dvořákem na provedení elektrifikace stavby „Turistické a 

volnočasové odpočívadlo v Pusté Kamenici“ 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Vlasta Kynclová 

                      Josef Uchytil                                          Pustá Kamenice 14.8.2013 
 


