
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s č. 6 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

18.12.2013 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  30.11.2013 

3. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014 

4. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2014 

5. Cena vody na rok 2014 

6. Příloha č. 2 ke Smlouvě o nájmu, provozování vodovodu 

7. Dodatek č. 5 ke Smlouvě na zajištění odvozu odpadu 

8. Příloha č. 1 k OZV č. 1/2012 

9. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na výdaje JSDH 

10.  Projednání žádosti o prodeji pozemku č. 1323/6 

11.  Zápisy o výsledku kontrol Finančního a Kontrolního výboru 

12.  Projednání žádosti o dotaci na MMR na akci „ Naše třída plná    

 pohody a hry na podlaze co nás pobaví“ 

13.  Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11 

14.  Orgány obce 

15.  Petice na záchranu venkovských pošt 

16.  Různé, diskuse a 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. 16 – Informace o zahájení 

projektu Podpora meziobecní spolupráce na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností (SO ORP) Polička. 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 plnění rozpočtu k 31.11.2013. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili pravidla rozpočtového provizoria na rok 

2014. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 

2014. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu vody na rok 2014 – t.j 35,50,-Kč za 

m3. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přílohu č. 2 ke Smlouvě o nájmu, 

provozování vodovodu. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili dodatek č. 5 ke Smlouvě na zajištění 

odvozu odpadu. 



K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přílohu č. 1 k OZV č. 1/2012. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na 

výdaje JSDH. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o prodej částí obecního pozemku 

p.č. 1323/6 pro kupující  Jaroslava Mlynáře a Evu Mlynářovou, byt. Pustá 

Kamenice 129  na základě vyměření dle nového geometrického plánu za částku 

20,-Kč za m2. a současně koupi části pozemku 1314/5 od Jaroslava Mlynáře a 

Evy Mlynářové, byt. Pustá Kamenice 129 do vlastnictví obce Pustá Kamenice za 

částku 20,-Kč za m2.    

 K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili zápisy kontrol Finančního a Kontrolního 

výboru. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci na MMR ČR na 

akci: „ Naše třída plná pohody a hry na podlaze co nás pobaví“. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření č. 10 – výdaje na 

JSDH ve výši 2.730,-Kč a rozpočtové opatření č. 11 – upravující rozpočtové 

opatření na konci roku 2013 – navýšení příjmů o 495 000,-Kč a navýšení výdajů 

o 933 000,-Kč, schodek rozpočtu 438 000,-Kč byl hrazen z úspor z minulých let.  

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili s platností od 1.1.2014 ve smyslu § 

84/2e,n z. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) starostu obce Miroslava Myšku 

uvolněným starostou s platovými náležitostmi dle nařízení vlády č. 375/2010. 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce se seznámili s peticí na záchranu venkovských pošt.  



 

K bodu 16) programu:  

Zastupitelé obce vzali na vědomí informace o zahájení projektu Podpora 

meziobecní spolupráce na území správního obvodu obce s rozšířenou působností 

(SO ORP) Polička. 

K bodu 17) programu:  

- Zastupitelé obce projednali a schválili poskytnutí finančního příspěvku ve 

výši 1.500,-Kč středisku sociálních služeb SALVIA, Wolkerova alej 

18/92 Svitavy 

- Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o zahájení projektu Podpora 

meziobecní spolupráce na území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností (SO ORP) Polička. 

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: Irena Tušlová 

                      Ing. Hana Broklová                               Pustá Kamenice 18.12.2013 

 

 


