
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 3 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

4.6.2015 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář DiS., Vlasta Kynclová, Hana    

                 Kašparová, ing. Alena Černá, ing. Jiří Zahálka (Josef Uchytil)   
                  

Omluveni: 0 

Občané: 2 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.5.2015. 

3. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na akci 

„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ od Pardubického 

kraje. 

4. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova z rozpočtu Pardubického kraje. 

5. Projednání Registrace akce „Rekonstrukce elektroinstalace 

Kulturního domu v Pusté Kamenici“ od MMR ČR. 

6. Projednání Smlouvy na dodavatele akce „Rekonstrukce 

elektroinstalace Kulturního domu v Pusté Kamenici“. 

7. Projednání Smlouvy na dodavatele akce „Rekonstrukce vnitřních 

prostor Místní lidové knihovny v Pusté Kamenici“. 

8. Různé diskuse a závěr. 

 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.00 hodin starosta obce pan Miroslav 

Myška a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a toto je schopné 

usnášení. Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na pozvánkách. 

Program schůze doplnil o bod č. 8 – složení mandátu a odstoupení ze 

zastupitelstva obce zastupitelky ing. Hany Broklové, o bod č. 9 - volba nového 

člena zastupitelstva pana Josefa Uchytila a změnu a doplnění členů výborů, o bod 



č. 10 – vzetí na vědomí Závěrečného účtu za rok 2014 svazku obcí Mikroregionu 

Poličsko, o bod č. 11 – schválení stanov Svazku obcí Mikroregionu Poličsko, o 

bod č. 12 - Projednání a schválení písemností potřebných k připojení nemovitostí  

na kanalizaci v Pusté Kamenici, o bod č. 13 – Rozpočtové opatření č. 2 – 

poskytnutí účelové investiční dotace z PRVK a DVA realizace kanalizace a ČOV 

na akci: Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice v částce 1 000 000,-Kč, a o 

bod. č. 14 – Rozpočtové opatření č. 3 – poskytnutí účelové investiční dotace 

z Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2015 na projekt: 

Rekonstrukce vnitřních prostor Místní lidové knihovny v Pusté Kamenici v částce 

100 000,-Kč.  Starosta obce částečně pozměnil program jednání zastupitelstva 

tím, že se začalo bodem č. 8 – vzetí na vědomí o odstoupení zastupitelky ing. 

Hany Broklové ze zastupitelstva obce Pustá Kamenice a dále bodem č. 9 – předání 

osvědčení zastupitelstva obce Pustá Kamenice panu Josefu Uchytilovi s tím, že se 

dne 28.5.2015 stal členem zastupitelstva obce Pustá Kamenice jako náhradník za 

odstoupivší zastupitelku paní ing. Hanu Broklovou.  Pro ověření zápisu navrhl 

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

ověřovatelé byli schváleni – 6 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva neměl 

doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního jednání schválili - 6 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 31.5.2015. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí dotace na akci 

„Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ od Pardubického kraje. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova z rozpočtu Pardubického kraje. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Registraci akce „Rekonstrukce 

elektroinstalace Kulturního domu v Pusté Kamenici“ od MMR ČR. 

 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. 5-2015 na dodavatele akce 

„Rekonstrukce elektroinstalace Kulturního domu v Pusté Kamenici“. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. 6-2015 na dodavatele akci 

Rekonstrukce vnitřních prostor Místní lidové knihovny v Pusté Kamenici“. 

K bodu 8) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí odstoupení a složení mandátu 

zastupitelky ing. Hany Broklové k 31.5.2015. 

K bodu 9) programu: 

 

Před zahájením zasedání bylo Josefu Uchytilovi předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z 

celkového počtu 6  členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného Josefa 

Uchytila ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil Josefa 

Uchytila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek 

zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 

zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a 

svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Pustá 

Kamenice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a 

vyzval Josefa Uchytila ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 

připraveném archu.  

Člen zastupitelstva Josef Uchytil neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

finančního výboru po odstoupení ing. Hany Broklové. Byly podány následující 

návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Sklenář DiS. navrhl zvolit do funkce 

předsedy finančního výboru ing. Jiřího Zahálku. Před hlasováním byla dána 



možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice volí předsedou finančního výboru ing. Jiřího 

Zahálku. 

Výsledek hlasování:   Pro : 6      Proti : 0          Zdrželi se : 1 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na doplnění člena 

kontrolního výboru po odstoupení ing. Hany Broklové. Byly podány následující 

návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Sklenář DiS. navrhl zvolit členem 

kontrolního výboru  Hanu Kašparovou. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 

Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice volí členem kontrolního výboru Hanu 

Kašparovou.  

Výsledek hlasování:   Pro  : 6        Proti : 0               Zdrželi se : 1 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na doplnění člena 

výboru životního prostředí a územního plánování po odstoupení ing. Jiřího 

Záhálky. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Sklenář 

DiS. navrhl zvolit členem výboru životního prostředí a územního plánování Josefa 

Uchytila. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice volí členem výboru životního prostředí a 

územního plánování Josefa Uchytila. 

Výsledek hlasování:   Pro : 6           Proti : 0                Zdrželi se : 1 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 

72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 52/2015 Sb., v platném znění o odměnách 

za výkon funkce členům výboru,  poskytována měsíční odměna ve výši 590,-Kč, 

a to ode dne jejich zvolení do funkce. 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 

72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 52/2015 Sb., v platném znění o odměnách 

za výkon funkce předseda výboru, poskytována měsíční odměna ve výši 911,-Kč, 

a to ode dne jejich zvolení do funkce. 

Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce za výkon funkce člena výboru ve výši 590,-Kč měsíčně. 



Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka 

ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

Výsledek hlasování:   Pro : 7           Proti : 0              Zdrželi se : 0 

Předsedající dále 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. 459/2013 jsou uvedeny v příloze 

č. 1. 

 Výsledek hlasování:   Pro : 7           Proti : 0               Zdrželi se : 0 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Závěrečný účet za rok 2014 svazku 

obcí Mikroregionu Poličsko. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili stanovy Svazku obcí Mikroregionu 

Poličsko. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili písemnosti potřebné k připojení 

nemovitostí  na kanalizaci v Pusté Kamenici. 

 

K bodu 13) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili : Rozpočtové opatření č. 2 – poskytnutí 

účelové investiční dotace z PRVK a DVA realizace kanalizace a ČOV na akci: 

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice v částce 1 000 000,-Kč. 

 

K bodu 14) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili : Rozpočtové opatření č. 3 – poskytnutí 

účelové investiční dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 

2015 na projekt: Rekonstrukce vnitřních prostor Místní lidové knihovny v Pusté 

Kamenici v částce 100 000,-Kč. 



K bodu 15) programu: Různé diskuse a závěr. 

 

- Zastupitelé vzali na vědomí, že je možnost podání žádosti o dotaci na 

zahradní techniku v rámci Mikroregionu Poličsko 2016  

 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Ing. Jiří Zahálka 

                      Ing. Alena Černá 

                                                                                      Pustá Kamenice 4.6.2015 

 


