
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 6 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

18.8.2014 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. Plnění rozpočtu k 31.7.2014 

3. Projednání  a schválení Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 

podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

v aktuálním znění pro zakázku spolufinancovanou z Operačního 

programu životní prostředí ČR – Kanalizace a ČOV v obci Pustá 

Kamenice. 

4. Projednání a schválení Smlouvy o dílo se zhotovitelem akce: 

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice. 

5. Projednání žádosti o prodej pozemku st. 207/2 v k.ú. Pustá 

Kamenice. 

6. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 58/5 v k.ú. Pustá 

Kamenice a části pozemků p.č. 1317/2, 1317/1 a 58/4 v k.ú. Pustá 

Kamenice, dle nového geometrického plánu.  

7. Různé, diskuse a závěr 

 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 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. 7 – Doplnění MÍSTNÍHO 

PROGRAMU OBNOVY VENKOVA na rok 2015 o akci  „Rekonstrukce 

vnitřních prostor Místní lidové knihovny v Pusté Kamenici“ , o bod č. 8 – 

Podání žádosti na Pardubický kraj v Programu obnovy venkova na rok 2015 na 



akci „Rekonstrukce vnitřních prostor Místní lidové knihovny v Pusté Kamenici“  

o bod č.  9 – Rozpočtové opatření č. 5 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 

232.558,-Kč z MMR ČR na akci „Naše třída plná pohody a hry na podlaze co 

nás pobaví“ a o bod č. 10 – Stanovení podmínek nájmu TVO (turistického a 

volnočasového odpočívadla) . Pro ověření zápisu navrhl zastupitelky paní ing. 

Hanu Broklovou a paní Irenu Tušlovou. Navržené ověřovatelky byly schváleny 

– 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 31.7.2014. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 

podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění 

pro zakázku spolufinancovanou z Operačního programu životní prostředí ČR – 

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo č. 4/2014 na akci: 

„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ se zhotovitelem: Sdružení firem 

pro stavbu kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice, vedoucí účastník 

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o prodej pozemku st. 207/2 v k.ú. 

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

Kč/m2 o výměře 10 m2. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o prodej pozemku p. č. 58/5 v k.ú. 

Pustá Kamenice a části pozemků p. č. 1317/2, 1317/1 a 58/4 v k.ú. Pustá 

Kamenice dle nového geometrického plánu za 20,-Kč/m2 pana Janu 

Paškuliakovi, byt. Praha 9, Křivoklátská 285 za částku 20,-Kč/m2. 



K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili doplnění MÍSTNÍHO PROGRAMU 

OBNOVY VENKOVA na rok 2015 o akci „Rekonstrukce vnitřních prostor 

Místní lidové knihovny v Pusté Kamenici“.  

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti na Pardubický kraj 

v Programu obnovy venkova na rok 2015 na akci „Rekonstrukce vnitřních 

prostor Místní lidové knihovny v Pusté Kamenici“. 

K bodu9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 5 – Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace ve výši 232.558,-Kč z MMR ČR na akci „Naše třída plná 

pohody a hry na podlaze co nás pobaví“. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili stanovení podmínek nájmu TVO 

(turistického a volnočasového odpočívadla). Nájem na víkend ve výši 500,-Kč 

nadále platí, každý další započatý den je stanoveno nájemné ve výši 250,-Kč za 

den. 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: ing. Hana Broklová 

                     Irena Tušlová                                           Pustá Kamenice 18.8.2014 
 


