
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s č. 5 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

20.11.2013 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. Plnění rozpočtu obce k 31.10.2013 

3. Schválení členů komise na zadávací řízení a přípravu zadávací 

dokumentace stavby „Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice“ 

4. Projednání žádosti o prodej pozemku st. 117/2 

5. Inventarizační komise 

6. Převzetí hrobu významné osoby 

7. Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 

8.  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. 8 – projednání a schválení smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pod Č.j.:S 35641/2013 – OŘ HKR 

mezi SŽDC, s.o., Praha 1, Dlážděná 1003/7 a obcí Pustá Kamenice. Pro ověření 

zápisu navrhl zastupitelky paní  Vlastu Kynclovou 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 plnění rozpočtu k 31.10.2013 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili členy komise na zadávací řízení a přípravu 

zadávací dokumentace stavby „Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice“ 

- Miroslav Myška 

- Jaroslav Sklenář DiS. 

- Ing. Hana Broklová 

- Hana Kašparová 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili prodej pozemku st. 117/2 o výměře 52 m2 

panu Milanu Otradovskému, byt. Pustá Kamenice čp. 27 za částku 20,-Kč za 

jeden m2. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili inventarizační komise ve složení: 

 

SDH: Uchytil Josef, Tušla Miroslav, Holec Jiří 

OÚ: Kynclová Vlasta, Myška Miroslav, Gregorová Tereza 

KD: ing. Broklová Hana, Myška Miroslav, Gregorová Tereza 

ZŠ a MŠ: Mgr.Kulichová Jana, Hromádková Dita DiS., Tušlová Irena 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili převzetí hrobu významné osoby do 

vlastnictví obce Pustá Kamenice – hrob č. 161 a č. 162  na katolickém hřbitově, 

kde je pochován bývalý starosta obce Pustá Kamenice pan Oliva, neboť příbuzní 

Lorencovi se pronájmu tohoto hrobu vzdávají. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření č. 8  -neinvestiční 

dotace na výdaje spojené s konáním Voleb do PS Parlamentu ČR 2013 ve výši 



24.100,-Kč a rozpočtové opatření č. 9 – investiční dotace ze SFŽP v rámci 

OPŽP – rozdíl vzhledem k vysoutěžené ceně ve výši mínus 23.825,75-Kč, 

investiční dotace z Ministerstva ŽP v rámci OPŽP prostředky EU ve výši 

815.460,25,-Kč. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pod Č.j.:S 35641/2013 – OŘ HKR mezi SŽDC, s.o., Praha 1, 

Dlážděná 1003/7 a obcí Pustá Kamenice. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili částku 500,-Kč za pronájem Turistického a 

volnočasového odpočívadla. 

 

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 

                      Vlasta Kynclová                                        Pustá Kamenice 20.11.2013 

 

 


