
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 4 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

21.7.2015 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář DiS.,  Josef Uchytil,                    

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

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.6.2015. 

3. Projednání a schválení Smlouvy o zajištění technologického dozoru 

a odběrů vzorků v průběhu zkušebního provozu biologické čistírny 

odpadních vod s REC. Ing. Spol. s.r.o., Nové Město nad Metují. 

4. Doplnění Místního programu obnovy venkova na rok 2016. 

5. Podání žádosti na Pardubický kraj v Programu obnovy venkova 

na rok 2016. 

6. Projednání a schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

identifikační číslo EDS: 117D815003186 od MMR ČR v částce 

600.000,-Kč na akci: Rekonstrukce elektroinstalace Kulturního 

domu v Pusté Kamenici. 

7. Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5. 

8. Projednání Závěrečného účtu Svazku obcí AZASS za rok 2014. 

9. 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. 

Pro ověření zápisu navrhl zastupitele paní Vlastu Kynclovou a pana Josefa 

Uchytila. 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 31.6.2015. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zajištění technologického 

dozoru a odběrů vzorků v průběhu zkušebního provozu biologické čistírny 

odpadních vod s REC. Ing. Spol. s.r.o., Nové Město nad Metují. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Doplnění Místního programu obnovy 

venkova na rok 2016 o akci: „Pořízení nové techniky na údržbu veřejné zeleně 

v obci“. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Podání žádosti na Pardubický kraj 

v Programu obnovy venkova na rok 2016 na akci: „Pořízení nové techniky na 

údržbu veřejné zeleně v obci“. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

identifikační číslo EDS: 117D815003186 od MMR ČR v částce 600.000,-Kč na 

akci: Rekonstrukce elektroinstalace Kulturního domu v Pusté Kamenici. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 4 – Rozhodnutí o 

poskytnutí investiční dotace od MMR ČR ve výši 600.000,- Kč na projekt: 

„Rekonstrukce elektroinstalace kulturního domu v Pusté Kamenici“. 

 

 



K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 5 – Navýšení 

výdajů na opravy obecního vodovodu o částku 200.000,-Kč. 

K bodu 9) programu:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí 

Svazek obcí AZASS za rok 2014.  

 

K bodu 10) programu:  

Různé, diskuse, závěr. 

 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  Josef Uchytil 

                      Vlasta Kynclová 

                                                                                      Pustá Kamenice 21.7.2015 

 


