
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 5 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

25.6.2014 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Miroslav Myška, Irena Tušlová, Hana Kašparová, Vlasta Kynclová 

                  

Omluveni: Jaroslav Sklenář, Josef Uchytil, ing. Hana Broklová                                

Občané: 0           

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Projednání rozpočtu obce k 31.5.2014. 

3. Vydání územního plánu Pustá Kamenice. 

4. Projednání členství v MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.. 

5. Projednání žádosti o prodej pozemku st. 207/1 v k.ú. Pustá 

Kamenice. 

6. Projednání žádosti o prodej pozemku st. 204/2 v k.ú. Pustá 

Kamenice. 

7. Projednání žádosti o prodej pozemku st. 231 v k.ú. Pustá 

Kamenice. 

8. Projednání změny druhu/způsobu využití pozemku parc. č. 184/1,  

st. 184/2 a st. 230/1 v k.ú. Pustá Kamenice. 

9. Projednání závěrečného účtu DSO AZASS za rok 2013. 

10. Projednání závěrečného účtu, zpráva o přezkoumání hospodaření 

a zprávy o činnosti Mikroregionu Poličsko za rok 2013. 

11. Projednání Smlouvy č. 2/2014 na dodavatele úprav v budově ZŠ a 

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

12. Projednání  Příkazní smlouvy na zabezpečení funkce koordinátora 

BOZP při práci na staveniště pro akci „Kanalizace a ČOV Pustá 

Kamenice“. 

13. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 3 – dotace od 

Pard. kraje ve výši 100.000,.Kč z Programu POV a rozpočtového 



opatření  č. 4 – neinvestiční účelová dotace ve výši 18.000,-Kč na 

volby do Evropského parlamentu. 

14. Různé, diskuze a závěr. 

           

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hodin starosta obce pan Miroslav 

Myška a konstatoval, že je přítomno 4 členů zastupitelstva, a toto je schopné 

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

Starosta obce rozšířil program schůze o bod č. 14 – Projednání a schválení 

zprávy o posouzení a hodnocení nabídek „Naše třída plná pohody a hry na 

podlaze co nás pobaví“, bod č. 15 – Projednání posouzení nabídek „Kanalizace 

a ČOV v obci Pustá Kamenice – výkon technického dozoru“, bod. č. 16 – 

Projednání a schválení Příkazní smlouvy na „Výkon technického dozoru 

investora na akci: „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ s ing. Františkem 

Pravcem, IČ 44403445 a o bod č. 17 – Projednání a schválení starosty obce 

Pustá Kamenice Miroslava Myšky k podepisování všech písemností, včetně 

rozhodnutí výběrového řízení na zhotovitele díla „Kanalizace a ČOV v obci 

Pustá Kamenice“. 

 

Pro ověření zápisu navrhl zastupitelky paní Irenu Tušlovou a paní Vlastu 

Kynclovou.  Navržení ověřovatelé byli schváleni – 4 hlasy pro. Nikdo z členů 

zastupitelstva neměl doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního 

jednání schválili - 4 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 31.5.2014. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vydání Územního plánu obce Pustá 

Kamenice.  



1. Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice bere na vědomí Zprávu o projednání 

návrhu Územního plánu Pustá Kamenice předloženou pořizovatelem. 

2. Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice schvaluje v souladu s ustanovením § 172 

odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodnutí o 

námitkách podaných k návrhu Územního plánu Pustá Kamenice ve znění 

předloženém pořizovatelem: 

námitce č. 1 podané Dobroslavem Filipi, Pardubice se nevyhovuje. 

Rozhodnutí o námitkách včetně jeho odůvodnění je přílohou usnesení ze 

zasedání Zastupitelstva obce Pustá Kamenice dne 25. 6. 2014. 

3. Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění (stavební zákon), konstatuje, že návrh Územního plánu Pustá Kamenice 

je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami 

územního rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se 

stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje. 

4. Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 

platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního 

zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 

vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona opatření 

obecné povahy č. 1/2014 Územní plán Pustá Kamenice. 

 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili členství své obce v organizaci MAS 

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

27030822. Zástupci obce byli seznámeni s právy a povinnostmi člena MAS 

Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. vyplývajícími z platných stanov organizace, 

které jsou přílohou tohoto usnesení. Obec bude zastupovat ve věci hlasování a 

jednání na schůzích orgánů MAS Sdružerní pro rozvoj Poličsko o.s. starosta. 

 

 

K bodu 5) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o prodej pozemku st. 207/1 k.ú. 

Pustá Kamenice paní Věře Holcové, byt. Pustá Kamenice 86 za částku 40,-

Kč/m2 o výměře 10m2. 

 

 



K bodu 6) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o prodej pozemku st. 204/2 k.ú. 

Pustá Kamenice paní Marii Boštíkové, byt. Sádek 149 za částku 40,-Kč/m2 o 

výměře 8 m2.  

 

K bodu 7) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o prodej pozemku st. 231 v k.ú. 

Pustá Kamenice I. Agro Oldřiš a.s., Oldřiš 236 za částku 40,-Kč/m2 o výměře 

41 m2. 

 

K bodu 8) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili změny druhu/způsobu využití pozemku  

st. 184/1 a st. 184/2 a st 230/1 v k.ú. Pustá Kamenice ve vlastnictví obce Pustá 

Kamenice ze stavebního pozemku na pozemek s trvalým travním porostem, 

neboť zde nestojí žádná stavba a nejedná se ani o zbořeniště. 

 

K bodu 9) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a berou na vědomí závěrečný účet dobrovolného 

svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2013. 

 

K bodu 10) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a berou na vědomí závěrečný účet, zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu o činnosti za rok 2013 

Mikroregionu Poličsko 

 

K bodu 11) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo č. 2/2014 na dodavatele 

úprav v budově ZŠ a MŠ Pustá Kamenice, Pustá Kamenice čp. 118 na akci   

„ Naše třída plná pohody a hry na podlaze co nás pobaví“ se zhotovitelem 

Tušla Miroslav, Pustá Kamenice 113, IČ 65688783. 

 

K bodu 12) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili Příkazní smlouvu č. 3/2014 na 

zabezpečení funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 



staveništi pro akci „Kanalizace a ČOV obce Pustá Kamenice s ing. Miloslavem 

Chaloupkou, byt. Hlinsko v Čechách, Jungmannova 936, IČ 61992381. 

 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili:  Rozpočtové opatření č. 3 – Poskytnutí 

dotace ve výši 100.000,-Kč od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova 

na akci „Rekonstrukce chodníků a odstavných ploch v Pusté Kamenici“  a  

Rozpočtové opatření č. 4 – Neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů  

spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 13.-14.5.2014 ve 

výši 18.000,-Kč. 

 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili  Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 

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

nejvhodnější nabídku od Miroslav Tušla, Pustá Kamenice čp. 113, IČ 65688783. 

 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili  Posouzení  a hodnocení nabídek ve 

výběrovém řízení na akci: „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice – výkon 

technického dozoru“, jako nejvhodnější nabídku ing. Františkem Pravcem, IČ 

44403445. 

 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili  Příkazní smlouvu na „Výkon 

technického dozoru investora (TDI) na akci: „Kanalizace a ČOV v obci Pustá 

Kamenice“ s ing. Františkem Pravcem, IČ 44403445. 

 

K bodu 17) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili  starostu obce Pustá Kamenice Miroslava 

Myšku k podepisování všech písemností, včetně rozhodnutí výběrového řízení 

na zhotovitele díla „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“. 

 

 

 

 

 

 



K bodu 18) programu: 

Různé, diskuse a závěr 

- Zastupitelé obce projednali žádost paní Daniely Pražákové o opravu obecní 

cesty č. 1337/5 a č. 1337/6 v k.ú. Pustá Kamenice – cesta již byla opravena. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  Vlasta Kynclová 

                      Irena Tušlová                                          

                                                                                     Pustá Kamenice  25.6.2014 

 

 

 


