
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 8 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

18.12.2014 v 17.00 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 30.11.2014. 

3. Rozpočet na rok 2015. 

4. Cena vody na rok 2015. 

5. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. 

6. Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů v r. 2015. 

7. Členský příspěvek SO AZASS pro rok 2015. 

8. Členský příspěvek SO Mikroregionu Poličsko pro rok 2015. 

9. Členský příspěvek MAS Poličsko z.s. pro rok 2015. 

10. Dodatek č. 6 ke smlouvě na zajištění odvozu odpadu. 

11. Projednání žádosti o dotaci na MMR na akci: „Rekonstrukce 

elektroinstalace kulturního domu“. 

12. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární 

ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2014. 

13. Salvia – žádost o finanční příspěvek na rok 2015. 

14. Projednání plnění Strategického plánu obce. 

15. Rozpočtové opatření č. 9, č. 10. a č. 11. 

16. Různé diskuse, závěr. 

 



     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.00 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. 

Program schůze doplnil o bod č. 16 – Schválení člena školské rady na období od 

roku 2015- 2018 – starostu obce Miroslava Myšku. Pro ověření zápisu navrhl 

zastupitele paní ing. Alenu Černou a pana ing. Jiřího Zahálku. 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 30.11.2014. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočet obce na rok 2015. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu vodu na rok 2015 ve výši 36,30,-Kč 

za m3. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Sazbu místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů v r. 2015 ve výši 550,-Kč na osobu a rekreační objekt na 

rok. Poplatek za psa zůstává ve výši 100,-Kč. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili členský příspěvek SO AZASS pro rok 

2015 ve výši 50,-Kč na občana za rok. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili členský příspěvek SO Mikroregionu 

Poličsko pro rok  2015 ve výši 2,-Kč za občana na rok. 

 



K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili členský příspěvek MAS Poličsko z.s. pro 

rok 2015 ve výši 5,-Kč za občana a rok. 

K bodu 9) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. 

S/5000011/05600168/001/2009 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 

1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna Čáslav, Hejdof 1666, 286 01 Čáslav. 

K bodu 10) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci na MMR na akci: 

„Rekonstrukce elektroinstalace kulturního domu“. 

K bodu 11) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok 

2014 ve výši 2400,-Kč na odbornou přípravu od Pardubického kraje, 

Komenského nám. 125, Pardubice. 

K bodu 12) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o finanční příspěvek Salvii – 

Středisku sociálních služeb, z.ú., Wolkerova alej 92/18, Svitavy na rok 2015 ve 

výši 1500,-Kč. 

K bodu 13) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili projednání plnění Strategického plánu na 

rok 2015 – priorita č. 1 – atd. (zajištění odpadních vod, parkoviště, osvětlení 

průběžně, vodojem pasport prodeje pozemků, vzhled obce, škola atd. ) 

K bodu 14) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 9 – Účelová 

investiční dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci:  

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice, akceptační číslo: 12133681, číslo 

projektu: CZ.1.02/1.1.00/12.15223 ve výši 617 390,-Kč – dotace SFŽP 5%, 

1 234 779,-Kč – půjčka SFŽP a 10 495 624,-Kč – dotace FS., Rozpočtové 

opatření č. 10 - Účelová státní neinvestiční dotace ve výši 2400,-Kč na výdaje 

jednotky SDH obce Pustá Kamenice na rok 2014 dle rozhodnutí MV zaslaného 



na Krajský úřad Pardubického kraje a Rozpočtové opatření č. 11 – 

Vyrovnávací rozpočtové opatření: přebytek 3 505 300,-Kč. 

K bodu 15) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili: Plán kontrol finančního a kontrolního 

výboru 

K bodu 16) programu: (různé, diskuse,závěr) 

Zastupitelé obce projednali a schválili člena školské rady na období od roku 

2015- 2018 starostu obce Miroslava Myšku. 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Ing. Alena Černá 

                      Ing. Jiří Zahálka                                    Pustá Kamenice 18.12.2014 

 


