
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 2 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

23.3.2016 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: 0 

Občané: 2 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 29.2.2016. 

3. Projednání a schválení přezkoumání hospodaření obce a schválení 

závěrečného účtu za rok 2015 a schválení účetní závěrky obce 

zřízené příspěvkové organizace za rok 2015. 

4. Rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2015. 

5. Projednání záměru České pošty, s.p. o převodu poštovních 

provozoven na Pošty Partner. 

6. Projednání podání žádosti o dar od Lesů ČR s.p. 

7. Projednání bezúplatného převodu vozidla MB Sprinter od 

Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. 

8. Rozpočtové opatření č. 1 

9. Různé, diskuse, závěr. 

 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.05 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. 

Zápisem schůze pověřil paní Hanu Kašparovou – zastupitelku obce. Pro ověření 

zápisu navrhl zastupitele pana Josefa Uchytila 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 29.2.2016. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Přezkoumání hospodaření obce a 

schválení závěrečného účtu za rok 2015 – bez výhrad a schválení účetní závěrky 

obce zřízené příspěvkové organizace za rok 2015. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ 

za rok 2015 – zisk ve výši 53 782,99,-Kč bude převeden do rezervního fondu. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce se seznámili s dopisem ředitele pobočkové sítě České Pošty s.p. 

ing. Liborem Černým pod spisovou značkou ČP/30300/2016/PS VČ ze dne 

10.2.2016 a s obsahem návštěvy ing. Ingrid Šulcové, vedoucí obvodní pošty Ústí 

nad Orlicí dne 22.2.2016 na OÚ Pustá Kamenice o projektu Pošta Partner. 

 

Zastupitelé obce projednali a neschválili: Záměr České pošty s.p. spočívající 

v převodu provozovny poštovní pobočky v Pusté Kamenici v rámci projektu 

Pošta partner na provozování třetí osobou. V obci Pustá Kamenice nejsou vhodné 

podmínky (prostorové ani kapacitní) na provozování projektu Pošta partner na 

obecním úřadě. Obec Pustá Kamenice nebude provozovat poštovní služby 

projektu Pošta Partner. 

     Zastupitelé obce Pustá Kamenice trvají na provozování poštovních služeb na 

stávající poštovní pobočce v Pusté Kamenici, protože poštovní služby jsou služby 

obecného hospodářského zájmu, jsou životně důležité jak pro fungování naší 

země, tak i Evropské unie. Jsou nástrojem komunikace a výměny informací a 

měly by být co nejdostupnější, neboť mají za úkol dosažení soudržnosti a 

smazávání rozdílů mezi řídčeji a hustěji obydlenými částmi země, kdy na venkově 

žije méně lidí na jednom místě, ale přesto nejde, aby bylo všechno 

„zoptimalizováno“ v neprospěch venkova. 

 

 

 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili: Podání žádosti o dar od Lesů ČR s.p. 

neboť ředitelka ZŠ a MŠ si tuto žádost podá sama za ZŠ a MŠ. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Bezúplatný převod vozidla MB Sprinter 

od Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje do majetku obce a pověřili 

starostu obce Miroslava Myšku, aby zajistil pojištění vozidla a registraci vozidla 

do evidence motorových vozidel na MÚ odboru dopravy v Poličce. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočtové opatření č. 1- navýšení 

rozpočtu o 202.000,-Kč na výdajové straně (příspěvek TJ Pustá Kamenice, tisk 

Pustokamenické listy, pitná voda DPP vodovod, správa a údržba vodovodní sítě 

a opravy a udržování). 

K bodu 9) programu: 

Irena Tušlová – Česká pošta 

 (Různé, diskuse, závěr.) 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Jiří Zahálka 

                       Josef Uchytil 

                                                                                    Pustá Kamenice 23.3.2016 

 


