
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 5 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

30.9.2015 v 18.00 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: 4 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.8.2015. 

3. Projednání a schválení Smlouvy o umístění telekomunikačního 

zařízení mezi obcí Pustá Kamenice a SpeedFree s.r.o. 

4. Projednání a schválení Smlouvy o dílo mezi Obcí Pustá Kamenice 

a VHOS a.s. 

5. Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7. 

6. Odstoupení od smlouvy s Mediatel, spol. s.r.o. 

7. Informace o rekonstrukci vedení NN v obci 

8. Zápis o dílčím přezkoumání hospodaření obce 

9. Žádost o prodloužení výstavby kanalizace a ČOV 

10. Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace 

11. Různé diskuse, 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. 

Pro ověření zápisu navrhl zastupitele paní ing. Alenu Černou 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: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění rozpočtu k 31.8.2015. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. 7/2015 o umístění 

telekomunikačního zařízení na budovu kulturního domu čp. 130 mezi obcí Pustá 

Kamenice a SpeedFree s.r.o., Hamry 112. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustá 

Kamenice a VHOS a.s. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 6 – Dotace 

v oblasti podpory „Zvyšování kvality ve vzdělání“ pro Základní školu a 

Mateřskou školu Pustá Kamenice ve výši 239.986,-Kč a č. 7 – Navýšení 

rozpočtu o 313.000,-Kč na příjmové a 141.000,-Kč na výdajové straně: (příjmy 

z prodeje dřeva, výdeje na opravy a udržování obecního vodovodu, 

pohřebnictví). 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili odstoupení od smlouvy s Mediatel, spol. 

s.r.o. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí informaci o rekonstrukci vedení 

NN v obci. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí : Zápis o dílčím přezkoumání 

hospodaření obce Pustá Kamenice za období od 1.1.2015 do 14.9.2015 – při 

přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí období nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. 

 

 



K bodu 9) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice, registrační číslo projektu 

CZ.102/1.1.00/12.15223, ve kterém se upravuje článek IV.1 v textu – maximální 

a nepřekročitelný termín dokončení celé stavby do 31.10.2015. 

K bodu 10) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Žádost o povolení k provozování 

vodovodu nebo kanalizace podle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění zákona č. 

275/2013 Sb., Příloha č. 11 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 

48/2014 Sb. podanou na Pardubický kraj, odbor životního prostředí a 

zemědělství. 

 

K bodu 10) programu:  

Různé, diskuse, závěr. 

Starosta obce seznámil přítomné členy zastupitelstva obce a přítomné občany 

s níže uvedeným: 

- Adventní koncert v kostele sv. Anny – bude se konat dne 6.12.2015 

- Rekonstrukce školní družiny na učebnu – v plánu na rok 2016 

- Parkoviště před budovou OÚ – v plánu na rok 2016 

- Problém s vodou – viz. příloha PK listů č. 3 

- Kanalizace – obecné i faktické připomínky k této akci 

 

- Připomínky přítomných občanů na zasedání se týkaly především výstavby 

kanalizace a s tím spojené problémy v dopravní obslužnosti. 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  Ing. Alena Černá 

                       Ing. Jiří Zahálka 

                                                                                      Pustá Kamenice 30.9.2015 

 


