
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 2 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

29.4.2015 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: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.3.2015. 

3. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Pustá 

Kamenice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Pustá Kamenice. 

4. Projednání Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2015 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce na opravu kostela ČCE Krouna. 

5. Projednání Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2015 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce na zajištění sociálních služeb provozovaných 

Oblastní charitou Polička v roce 2015. 

6. Projednání Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2015 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce pro Záchrannou stanici a ekocentrum „Pasíčka“. 

7. Projednání Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2015 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce na zajištění činnosti a akcí v roce 2015 pro TJ 

Pustá Kamenice. 

8. Odměňování zastupitelů dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb. 

9. 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. 9 – Projednání a schválení Smlouvy o 

podmínkách a zřízení stavby č. SMLM-177/1191/MS/87/2015 mezi Správou a 

údržbou silnic Pardubického kraje a Obcí Pustá Kamenice, o bod č. 10 – 

Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Sdružením firem pro 

stavbu Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice, vedoucím účastníkem: Gremis s.r.o., 

Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí a účastníkem GREGOR CZ, s.r.o., sídlo 

Koněvova 2660/141, Praha 3 – Žižkov, provozovna Horní 2299/36, 591 01 Žďár 

nad Sázavou ohledně víceprací na základě změnových listů a o bod č. 11 - 

Projednání a schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Sdružením firem pro 

stavbu Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice, vedoucím účastníkem: Gremis s.r.o., 

Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí a účastníkem GREGOR CZ, s.r.o., sídlo 

Koněvova 2660/141, Praha 3 – Žižkov, provozovna Horní 2299/36, 591 01 Žďár 

nad Sázavou ohledně víceprací na základě změnových listů. Pro ověření zápisu 

navrhl zastupitele paní Vlastu Kynclovou a pana ing. Jiřího Zahálku. Navržení 

ověřovatelé byli schváleni – 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 31.3.2015. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Obecně závaznou vyhlášku Obce Pustá 

Kamenice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Pustá Kamenice. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015 o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce na opravu kostela ČCE Krouna. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2015 o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění sociálních služeb provozovaných 

Oblastní charitou Polička v roce 2015. 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2015 o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Záchrannou stanici a ekocentrum 

„Pasíčka“. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2015 o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění činnosti a akcí v roce 2015 pro TJ 

Pustá Kamenice. 

K bodu 8) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili odměňování zastupitelů dle nařízení vlády 

č. 52/2015 Sb. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77, odst. 

3, písm. b) zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce 

neuvolněným členům zastupitelstva obce se odměna poskytne jakou součet 

zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 77, odst. 3, písm. b) zákona o obcích, 

že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

obce se odměna poskytne jakou součet zastupitelstvem stanovených odměn za 

jednotlivé funkce. Odměny zastupitelů dle NV č. 52/2015 jsou uvedeny v příloze 

č. 1. 

K bodu 9) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o podmínkách a zřízení stavby č. 

SMLM-177/1191/MS/87/2015 mezi Správou a údržbou silnic Pardubického kraje 

a Obcí Pustá Kamenice. 

K bodu 10) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 

Sdružením firem pro stavbu Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice, vedoucím 

účastníkem: Gremis s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí a účastníkem 

GREGOR CZ, s.r.o., sídlo Koněvova 2660/141, Praha 3 – Žižkov, provozovna 

Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou ohledně víceprací na základě 

změnových listů. 

 

 



K bodu 11) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi 

Sdružením firem pro stavbu Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice, vedoucím 

účastníkem: Gremis s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí a účastníkem 

GREGOR CZ, s.r.o., sídlo Koněvova 2660/141, Praha 3 – Žižkov, provozovna 

Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou ohledně víceprací na základě 

změnových listů. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Ing. Jiří Zahálka 

                      Vlasta Kynclová 

                                                                                      Pustá Kamenice 29.4.2015 


