
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 3 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

23.4.2014 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 rozpočtu obce k 31.3.2014. 

3. Projednání Smlouvy o zajištění zpětného obalu a využití odpadů 

z obalů č. OS201420005834 s EKO-KOM, a.s. Praha 4, Na 

Pankráci1685/17 a projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 

4. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční č. 

OPŽP/14/21004 na akci: „Kanalizace a ČOV v obci Pustá 

Kamenice“ od Pardubického kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství. 

5. Projednání nabídky o osvětově výchovné akci Evropské policejní 

asociace EPA pro děti „Školáci nejen na prázdninách“. 

6. 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. 6  – Projednání smlouvy o 

výpůjčce notebooku mezi obcí Pustá Kamenice a ZŠ a MŠ Pustá Kamenice a o 

bod č. 7 - Rozpočtové opatření č. 1 – účelový příspěvek dle Dohody Úřadu 

práce ČR spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 

fondu č. SYA-VN-3015/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – 

Vzdělávejte se pro růst! – v celkové částce  154.000,-Kč a o bod č. 8 – 



Projednání Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. 

Kategorie „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice – výkon technického 

dozoru investora. 

Pro ověření zápisu navrhl zastupitelky paní Vlastu Kynclovou a Irenu Tušlovou.  

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: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění rozpočtu k 31.3.2014. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zajištění zpětného obalu a 

využití odpadů z obalů č. OS201420005834 s EKO-KOM, a.s. Praha 4, Na 

Pankráci1685/17 a projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční č. 

OPŽP/14/21004 na akci: „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ od 

Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí nabídku o osvětové výchovné akci 

Evropské policejní asociace EPA pro děti „Školáci nejen na prázdninách“. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o výpůjčce notebooku mezi obcí 

Pustá Kamenice a ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 1 – účelový 

příspěvek dle Dohody Úřadu práce ČR spolufinancovaného ze státního rozpočtu 

a Evropského sociálního fondu č. SYA-VN-3015/2014 č. projektu 



CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – Vzdělávejte se pro růst! – v celkové výši  154.000,-

Kč. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Výzvu k podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 2. kategorie „Kanalizace a ČOV v obci Pustá 

Kamenice – výkon technického dozoru investora. 

K bodu 9) programu: (různé, diskuse, závěr) 

Zastupitelé obce projednali a berou na vědomí návrh nabídky firmy PKV 

Projekt, PKV Build s.r.o. na vypracování Průkazu energetické náročnosti 

obecních budov ve vlastnictví obce Pustá Kamenice. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Vlasta Kynclová 

                      Irena Tušlová                                          Pustá Kamenice 23.4.2014 

 

 


