
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 2 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

26.3.2014 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Vlasta Kynclová, Hana Kašparová, Irena Tušlová (od 18:30 hod.) 

Omluveni: Josef Uchytil, Irena Tušlová (do 18:30 hod) 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání rozpočtu obce na rok 2014 

3. Projednání a schválení přezkoumání hospodaření obce a schválení 

závěrečného účtu za rok 2013 a schválení účetní závěrky obce a 

zřízené příspěvkové organizace za rok 2013. 

4. Projednání žádosti o dotaci ČCE Krouna. 

5. Projednání Nevýhradní licenční smlouvy č. 1/2014. 

6. Projednání Smlouvy o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 

7. Projednání Schválení zařazení území obce do území působnosti 

SCLLD MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. na období 2014-

2020. 

8. Projednání Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce na 

zajištění sociálních služeb provozovaných Oblastní charitou 

Polička v roce 2014. 

9. Projednání záměru „ V 416 modernizace na vyšší parametry“  

10.  Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2014. 

11.  Seznámení s výzvou občané česka o působení islámu. 

12.  Projednání Usnesení č. 35 PČR Poslanecké sněmovny o schválení    

 návrhu obecní symboliky. 

          13. Různé, diskuse, závěr. 

   



 

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hodin starosta obce pan Miroslav 

Myška a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, a toto je schopné 

usnášení. Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na pozvánkách. 

Starosta obce rozšířil program schůze o bod č. 13 – Projednání smlouvy o 

půjčce mezi obcí Pustá Kamenice a MAS SpRP na projekt „Nezapomeňte se 

vrátit“ a o bod č. 14 - Projednání smlouvy o spolupodílu mezi obcí Pustá 

Kamenice a MAS SpRP na projekt „Nezapomeňte se vrátit“. Pro ověření zápisu 

navrhl zastupitelky paní Vlastu Kynclovou a ing. Hanu Broklovou. Navržení 

ověřovatelé byli schváleni – 5 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva neměl 

doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního jednání schválili - 5 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 rozpočet obce na rok 2014. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přezkoumání hospodaření obce a 

schválení závěrečného účtu za rok 2013 a schválení účetní závěrky obce a 

zřízené příspěvkové organizace za rok 2013. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o dotaci ve výši 15.000,-Kč ČCE 

Krouna na rekonstrukci zadních vchodových dveří na faru ČCE Krouna. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Nevýhradní licenční smlouvu č. 1/2014 o 

užití státního mapového díla v digitální formě a dat ze skenování ÚAZK mezi 

Zeměměřickým úřadem České republiky se sídlem Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21, 

182 11 Praha 8 a obcí Pustá Kamenice se sídlem Pustá Kamenice 64, 569 82, 

zastoupenou starostou obce Miroslavem Myškou. 

 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o sdružování prostředků na 

nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice, příspěvek v částce 

5,-Kč/obyvatel obce.  

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili zařazení území své obce do území 

působnosti SCLLD MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. na období 2014-

2020. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o finanční příspěvek z rozpočtu 

obce ve výši 1.500,-Kč na zajištění sociálních služeb provozovaných Oblastní 

charitou Polička v roce 2014. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí záměr firmy ČEPS Invest a.s. na 

modernizaci trasy vedení vysokého napětí „V 416 modernizace na vyšší 

parametry“.  

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 

2014. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí výzvu občané česka o působení 

islámu. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Usnesení č. 35 výboru pro vědu, 

vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 4. Schůze ze dne 27.2.2014 PČR 

Poslanecké sněmovny o schválení návrhu obecní symboliky. 

 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o půjčce mezi obcí Pustá 

Kamenice, se sídlem Pustá Kamenice čp. 64, 569 82 Borová, zastoupená 

starostou Miroslavem Myškou a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., se 

sídlem Sulkovská 340, 569 92 Bystré zastoupená předsedou ing. Jiřím 



Luňáčkem na: Provozní činnost MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. v rámci 

realizace SPL na předfinancování projektu „Nezapomeňte se vrátit“ ve výši 

78.300,-Kč v termínu do 1.4.2014. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o spolupodílu na projekt mezi 

poskytovatelem obcí Pustá Kamenice, se sídlem Pustá Kamenice čp. 64, 569 82 

Borová, zastoupená starostou Miroslavem Myškou a příjemcem MAS Sdružení 

pro rozvoj Poličska o.s., se sídlem Sulkovská 340, 569 92 Bystré, zastoupená 

předsedou ing. Jiřím Luňáčkem na: poskytnutí finanční částky na spolupodíl při 

realizaci projektu „Nezapomeňte se vrátit“ ve výši 8.700,-Kč v termínu do 

1.4.2014. 

K bodu 15) programu: (různé, diskuse, závěr) 

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční podporu na Rybářské 

závody KAMENICE 2014 ve výši 1.500,-Kč na zakoupení pohárů pro 

vítěze a dárkového koše. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Vlasta Kynclová 

                      Ing. Hana Broklová                                 Pustá Kamenice 26.3.2014 

 

 

 


