
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 6 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

25.11.2015 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: 1 – ing. Alena Černá 

Občané: 3 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.10.2015. 

3. Projednání a schválení Smlouvy č. SML-2016-031-000018 o 

dodávce vody a odvádění odpadních vod s VHOS, a.s. Moravská 

Třebová. 

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

a Vodní zdroje Chrudim spol. s.r.o.. 

5. Projednání a schválení Kupní smlouvy č.:S 1146/14/164 Obcí 

Pustá Kamenice a Lesy ČR, s.p.. 

6. Projednání a schválení Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o 

zřízení věcného břemene-ČEZ Distribuce: IE-12-2005870/VB22. 

7. Rozpočtové opatření č. 8. 

8. Inventarizační komise. 

9. Prodloužení půjčky od České spořitelny. 

10. Žádost o prodloužení obecního vodovodu. 

11. Římskokatolická farnost Pustá Kamenice – žádost o příspěvek. 

12. Projednání a schválení Smlouvy o zprostředkování kulturní akce – 

koncertu v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici dne 6.12.2015. 

13. Různé, diskuse, závěr. 

 



     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 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. 12 - Projednání a schválení Smlouvy o 

zprostředkování kulturní akce – koncertu v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici 

dne 6.12.2015.  Pro ověření zápisu navrhl zastupitele paní Vlastu Kynclovou a 

pana Josefa Uchytila. 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: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění rozpočtu k 31.10.2015. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. SML-2016-031-000018 o 

dodávce vody a odvádění odpadních vod s VHOS, a.s. Moravská Třebová. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo č. 15-9-222 mezi Obcí 

Pustá Kamenice a Vodní zdroje Chrudim spol. s.r.o. na provedení vyhledávacího 

hydrogeologického průzkumu s cílem odstranění havarijního stavu zásobování 

obce pitnou vodou. 

K bodu 5) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili prodej obecního pozemku p.č. 1236/2  

ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Pustá Kamenice o výměře 7708 m2 

Lesúm ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové za cenu 308 320,- 

Kč (slovy : třistaosmtisíctřistadvacet korun českých), která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 1.519 – 96/15 ze dne 14.6.2015 znalcem ing. Janem 

Kroupou, s výhradou, že nejméně 200 metrů od napojení komunikace III/3548 

zůstane veřejně přístupnou účelovou komunikací, aby byl zachován přístup k 

nemovitosti č.p. 66 a na pozemek p.č. 1181 ve vlastnictví obce, kde je vodojem 

obecního vodovodu. 

Kupní smlouvu č.:S 1146/14/164 s Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec 



Králové, Přemyslova 1106/19 o prodeji pozemku p.č. 1236/2 za dohodnutou 

kupní cenu 308 320,- Kč. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o 

zřízení věcného břemene-ČEZ Distribuce: IE-12-2005870/VB22. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 8 – Dodatek č. 1 

k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SYA-

VN-6000/2015 ze dne 26.2.2015 ve výši 39.000,-Kč. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili inventarizační komise ve složení: 

SDH: Miroslav Tušla, Jiří Holec, Josef Uchytil 

OÚ: Miroslav Myška, Vlasta Kynclová, Iveta Kynclová 

KD: Miroslav Myška, ing. Alena Černá, Iveta Kynclová 

ZŠ a MŠ: Mgr. Jana Kulichová, Dita Hromádková DiS., ing. Jiří Zahálka 

K bodu 9) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili prodloužení půjčky od České spořitelny 

a.s. s tím, že stará smlouva bude ukončena a podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavřena smlouva nová o přijetí 

investičního úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 5.000.000 Kč 

na financování Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice a splacení úvěru č. 

0395319429 se splatností do 30.11.2030 a zajištěného budoucími příjmy obce. 

 

K bodu 10) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o příspěvek ve výši 40.000,-Kč 

Římskokatolické farnosti Pustá Kamenice. 

K bodu 11) programu:  

Zastupitelé obce vzali na vědomí a uložili starostovi, aby odpověděl p. Petečukovi 

na jeho žádost o prodloužení obecního vodovodu na kopec nad Radčany. 

K bodu 12) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zprostředkování kulturní akce 

– koncertu v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici dne 6.12.2015. 



K bodu 13) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

- Uzávěrka příspěvků do Pustokamenických listů je do 11.12.2015 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  Josef Uchytil 

                       Vlasta Kynclová 

                                                                                    Pustá Kamenice 25.11.2015 

 


