
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 1 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

29.1.2014 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: 0 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání hospodaření obce v roce 2013 

3. Projednání inventarizace obecního majetku k 31.12.2014 

4. VPP v roce 2014 

5. Projednání návrhu obecní symboliky 

6. Projednání žádosti o poskytnutí dotace Pardubického kraje na 

„Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 

(zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 

obyvatel“ 

7. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 

8. Plán kontrol finančního a kontrolního výboru 

9. Dotace TJ, SDH, Římskokatolická církev. 

10.  Orgány obce  

11.  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. 11 – Žádost ČEPS Invest a.s., 

Elektrárenská 774/2, Praha 10 o vydání stanoviska k územně technické studii 

záměru „V416 modernizace na vyšší parametry“ s tím, že tato vede v souladu 



s územním plánem obce, bod č. 12 – Rozhodnutí o schválení rozdělení výsledku 

hospodaření ZŠ a MŠ Pustá Kamenice za rok 2013, bod č.  13 – projednání 

žádosti Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka o finanční podporu a bod č. 14 – 

projednání žádosti o Ligu neregistrovaných hokejistů ve Skutči. 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 v roce 2013. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili inventarizaci obecního majetku 

k 31.12.2013. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili zřízení dvou pracovních míst z ÚP na 

VPP v roce 2014. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh obecní symboliky – znak a prapor 

obce. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o poskytnutí dotace 

Pardubického kraje na „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 

(zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili připojení se k Mezinárodní kampani  

„Vlajka pro Tibet“, které připomíná 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské 

okupaci Tibetu a s tím spojený nákup vlajky Tibetu. 



K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plán kontrol finančního a kontrolního 

výboru. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili poskytnutí dotace pro TJ Pustá Kamenice 

ve výši 15.000,-Kč na činnost TJ v roce 2014, poskytnutí dotace SDH Pustá 

Kamenice ve výši 15.000,-Kč na pořízení obrazu sv. Floriána, který bude 

instalován na hasičskou zbrojnici a Římskokatolické církvi ve výši 20.000.-Kč 

na restaurování kamenného erbu včetně portálu. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili s platností od 1.2.2014 ve smyslu § 84/2n 

z. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) starostu obce Miroslava Myšku ustanovit 

neuvolněným starostou s platovými náležitostmi dle nařízení vlády č. 459/2013 

a dalším členům zastupitelstva od 1.2.2013 vrátit odměny na úroveň roku 2010, 

dle NV č. 459/2013. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a berou na vědomí žádost ČEPS Invest a.s., 

Elektrárenská 774/2, Praha 10 o vydání stanoviska k územně technické studii 

záměru „V416 modernizace na vyšší parametry“ s tím, že tato vede v souladu 

s územním plánem obce. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ 

Pustá Kamenice za rok 2013 – zisk ve výši 74.004,59 Kč bude převeden do 

rezervního fondu. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili poskytnutí finanční podpory ve výši 

1.500,-Kč Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a berou na vědomí žádost hokejistů z Pusté 

Kamenice o vstoupení do ligy neregistrovaných na zimním stadionu ve Skutči 

v sezóně 2014/2015 s tím, aby předkladatelé žádosti do dalšího jednání 

zastupitelstva obce předložili jmenný seznam hráčů, kterých by mělo být 



minimálně jedenáct a jednat se současným hokejovým týmem TJ Pustá 

Kamenice o společném jednou mužstvu. 

 

Vzhledem k tomu, že z řad členů zastupitelstva ani občanů nebyla žádná 

připomínka, starosta jednání zastupitelstva ve 20:00 hodin ukončil. 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Vlasta Kynclová 

                      Josef Uchytil                                           Pustá Kamenice 29.1.2014 

 

 

 


