
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 1 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

11.2.2016 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Vlasta Kynclová, Hana Kašparová, ing. Jiří Zahálka 

Omluveni: ing. Alena Černá 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.12.2015. 

3. Projednání žádosti o Grant „Stromy“ pro rok 2016 z Nadace ČEZ. 

4. Projednání žádosti o poskytnutí dotace TJ Pustá Kamenice. 

5. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru Oblastní charitě 

Polička, Záchranné stanici a ekocentru „Pasíčka“. 

6. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku SALVII. 

7. Projednání podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016. 

8. Projednání žádosti Spolku Lungta. 

9. Různé, diskuse, závěr. 

 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 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. 10 – Projednání protokolu o kontrole a 

inspekční zprávy ČSI – Č.j.:ČŠIE-1233/15-E,  o bod č. 11 – Veřejně prospěšné 

práce v roce 2016, o bod č. 12 – Projednání zaslané neoprávněné faktury od 

firmy Gregor.cz.  a o bod č. 13 – Projednání Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2016 

o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Pustá Kamenice ve výši 

40.000,-Kč na restaurování bočního oltáře sv. Josefa s Ježíškem v kostele sv. 

Anny v Pusté Kamenici.   Zápisem schůze pověřil paní Hanu Kašparovou – 

zastupitelku obce. Pro ověření zápisu navrhl zastupitele paní Vlastu Kynclovou 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: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění rozpočtu k 31.12.2015. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Podání žádost o dotaci z grantu Nadace 

ČEZ – Stromy 2016. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Žádost o dotaci pro TJ Pustá Kamenice a 

současně schválili Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2016 o poskytnutí dotace na 

činnost TJ Pustá Kamenice v roce 2016 ve výši 15.000,-Kč. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Žádost o poskytnutí finančního daru 

Oblastní charitě Polička ve výši 1500,-Kč na rok 2016 a Záchranné stanici a 

ekocentru „Pasíčka“ ve výši 1500,-Kč na rok 2016.  

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

Středisku sociálních služeb Salvia Svitavy a současně schválili Veřejnoprávní 

smlouvu č. 3/2016 o poskytnutí dotace na jejich činnost v roce 2016 ve výši 1500,-

Kč. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 

2016. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádost spolku Lungta k připojení se 

k Mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, které připomíná 57. výročí povstání 

Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu a s tím spojený nákup vlajky Tibetu.  

 



K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Protokol o kontrole a inspekční zprávu 

ČSI – Č.j.:ČŠIE-1233/15-E. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Zřízení tří pracovních míst na veřejně 

prospěšné práce v roce 2016. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali: Zaslání neoprávněné faktury od firmy Gregor.cz. a 

její vrácení s tím, že práce uvedené ve faktuře nebyly nikdy ze strany Obce Pustá 

Kamenice objednány a o tomto nebyla nikdy sepsána žádná veřejnoprávní 

smlouva. (viz. Č.j.PK-10/2016). 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2016 o 

poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Pustá Kamenice ve výši 40.000,-Kč 

na restaurování bočního oltáře sv. Josefa s Ježíškem v kostele sv. Anny v Pusté 

Kamenici.   

K bodu 13) programu: 

(Různé, diskuse, závěr.) 

- Starosta obce podal informaci k prováděnému vrtu u vodojemu. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Jiří Zahálka 

                       Vlasta Kynclová 

                                                                                    Pustá Kamenice 11.2.2016 

 


