
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 1 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

11.3.2015 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář DiS.,  ing. Hana Broklová,                       

                  Vlasta Kynclová, Hana Kašparová, ing. Alena Černá, ing. Jiří Zahálka 

Omluveni: 0 

Občané: 2 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 28.2.2015. 

3. Projednání a schválení přezkoumání hospodaření obce a schválení 

závěrečného účtu za rok 2014 a schválení účetní závěrky obce a 

zřízené příspěvkové organizace za rok 2014. 

4. Rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2014. 

5. Projednání Smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného 

fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 

6. Projednání Žádosti o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce 

na opravu kostela pro ČCE Krouna. 

7. Projednání Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce na 

zajištění sociálních služeb provozovaných Oblastní charitou 

Polička v roce 2015. 

8. Projednání Žádosti o veřejnou prodporu z rozpočtu obce pro 

Záchrannou stanici a ekocentrum „Pasíčka“. 

9. VPP v roce 2015. 

10. Projednání finančního příspěvku na rybářské závody dne 

8.5.2015. 

11. Rozpočtové opatření č. 1. 

12. Různé diskuse a 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. 

Program schůze doplnil o bod č. 12 – žádost TJ Pustá Kamenice o dotaci ve výši 

15.000,-Kč na činnost TJ na rok 2015. Pro ověření zápisu navrhl zastupitele paní 

ing. Alenu Černou a paní ing. Hanu Broklovou. 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 28.2.2015. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přezkoumání hospodaření obce a schválení 

závěrečného účtu za rok 2014 – bez výhrad a schválení účetní závěrky obce a 

zřízené příspěvkové organizace za rok 2014.  

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ 

Pustá Kamenice za rok 2014 – zisk ve výši 77 090,47,-Kč bude převeden do 

rezervního fondu. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice, příspěvek 5,-Kč/obyvatel 

obce. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Žádost o veřejnou finanční podporu 

z rozpočtu obce na opravu kostela pro ČCE Krouna ve výši 15.000,-Kč. 

 

 



K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu 

obce na zajištění sociálních služeb provozovaných Oblastní charitou Polička 

v roce 2015 ve výši 1.500,-Kč. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Žádost o veřejnou podporu z rozpočtu obce 

pro Záchrannou stanici a ekocentrum „Pasíčka“ ve výši 1.500,-Kč. 

K bodu 9) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili zřízení tří pracovních míst z ÚP na VPP 

v roce 2015. 

K bodu 10) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili zakoupení pohárů na RYBÁŘSKÉ 

ZÁVODY O POHÁR STAROSTY PUSTÉ KAMENICE 2015 konané dne 

8.5.2015, které bude obec spolupořádat. 

K bodu 11) 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-6000/2015 č. projektu 

CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst ! – v celkové částce 312.000,-

Kč. 

K bodu 12) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost TJ Pustá Kamenice o dotaci ve výši 

15.000,-Kč na činnost TJ na rok 2015. 

K bodu 13) programu:  

 

Různé diskuse a závěr: 

- Ing. Hana Broklová – dotazy ohledně výstavby kanalizace 

- Jaroslav Lorenc – dotazy ohledně výstavby kanalizace 

- Informace starosty – paní Filipiová sděluje, že domek čp. 116 v Pusté 

Kamenici je na prodej 

 



 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Ing. Alena Černá 

                      Ing. Hana Broklová                                 Pustá Kamenice 11.3.2015 


