
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 7 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

24.9.2014 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: 1 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Plnění rozpočtu k 31.8.2014 

3. Projednání a schválení Darovací smlouvy OŽPZ/14/22875 

Krajského úřadu Pardubického kraje. 

4. Projednání a schválení Smlouvy o archeologickém průzkumu na 

akci: “Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“. 

5. Projednání prodeje pozemku p. č. 1236/2 v k.ú. Pustá Kamenice. 

6. Souhlas zřizovatele se zapojením se do projektu: Pracujeme 

s novými technologiemi. 

7. Různé, diskuse a závěr 

 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.03 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 – Vyřazení starého Územního 

plánu a změny ÚP č. 1 obce Pustá Kamenice a Urbanistické studie z roku 1997 a 

2004, o bod č. 8 – Rozpočtové opatření č. 6 na částku 937.750,-Kč – přijetí 

dlouhodobé půjčky od České spořitelny na předfinancování akce: „Kanalizace a 

ČOV v obci Pustá Kamenice“, a o bod č.  9 – Dílčí přezkoumání obce Pustá 

Kamenice za období od 1.1.2014 do 18.9.2014. Pro ověření zápisu navrhl 

zastupitelky paní ing. Hanu Broklovou a paní Vlastu Kynclovou. 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 31.8.2014. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Darovací smlouvu ev. č.: OŽPZ/14/22875 

Krajského úřadu Pardubického kraje – poskytnutí peněžního daru ve výši 

100.000,-Kč obci Pustá Kamenice za umístění v krajském kole soutěže „Vesnice 

roku 2014“ – Modrá stuha za společenský život. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili Smlouvu o archeologickém průzkumu 

na akci: “Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“, neboť archeologický 

průzkum je již předmětem smlouvy o dílo na akci „Kanalizace a ČOV v obci 

Pustá Kamenice“ a bude hrazen dodavatelem stavby. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili prodej obecního pozemku p.č. 1236/2 

ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Pustá Kamenice o výměře 7708 m2 

Lesům ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové za cenu, která 

bude stanovena znaleckým posudkem, s výhradou, že nejméně 200 metrů od 

napojení komunikace III/3548 zůstane veřejně přístupnou účelovou komunikací, 

aby byl zachován přístup k nemovitosti č.p. 66 a na pozemek p.č. 1181 ve 

vlastnictví obce, kde je vodojem obecního vodovodu. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Souhlas zřizovatele se zapojením do 

projektu: „Pracujeme s novými technologiemi“ – (číslo a název oblasti podpory: 

Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, 

vyhlašovatel: MŠMT, partner: ZŠ a MŠ Pustá Kamenice). 

 



K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili usnesením č. 3/5/2014 ze dne 25.6.2014 

Územní plán obce Pustá Kamenice s nabytím účinnosti dne 15.7.2014. Tímto 

pozbývá platnosti ÚP obce Pustá Kamenice schválený usnesením zastupitelstva 

obce Pustá Kamenice dne 29.11.2006, jehož závazná část byla vydána Obecně 

závaznou vyhláškou obce Pustá Kamenice č. 1/2006 s účinností ode dne 

18.12.2006. Platnosti rovněž pozbývá změna č. 1 ÚP obce Pustá Kamenice 

vydaná zastupitelstvem obce Pustá Kamenice opatřením obecně závazné povahy 

č. 1/2011, které nabylo účinnosti dne 11.2.2011. Platnost rovněž pozbývá 

Urbanistická studie obce Pustá Kamenice z prosince 1997 a srpna 2004 včetně 

výškopisu a polohopisu. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 6  na částku 

937.750,-Kč – přijetí dlouhodobé půjčky od České spořitelny a.s. na 

předfinancování akce: „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“. 

K bodu9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření 

obce Pustá Kamenice za období od 1.1.2014 do 18.9.2014 - při přezkoumání 

hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 

K bodu 10) programu: (různé, diskuse,závěr) 

- Zastupitelé obce projednali a schválili poskytnutí částky 3.000,-Kč na opravu 

hasičské stříkačky SDH Pustá Kamenice. 

- Zastupitelé obce projednali a schválili koupi vozidla za 1,-Kč od Pardubického 

kraje (vyřazené vozidlo ZZS Pard. kraje) pro potřeby JPO V. A SDH Pustá 

Kamenice s tím, že další náklady na zprovoznění vozidla budou cca 40.000,-Kč, 

přičemž jednou polovinou se podílí obec a druhou polovinou SDH Pustá 

Kamenice. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: ing. Hana Broklová 

                      Vlasta Kynclová                                     Pustá Kamenice 24.9.2014 


