
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 3 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

19.5.2016 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.4.2016. 

3. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace od 

Pardubického kraje ev. číslo:OŽPZ/16/21840 na projekt „Pustá 

Kamenice – havárie, projekt vyhledávacího hydrogeologického 

průzkumu“. 

4. Projednání a schválení Smlouvy o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice mezi: Obec 

Pustá Kamenice a Městská knihovna ve Svitavách. 

5. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 100.000,-

Kč. 

6. Projednání a schválení nákupu traktoru Detank 354 s 3 stranným 

sklápečem a pověření starosty k zajištění pojištění a přihlášení do 

evidence motorových vozidel na MÚ odboru dopravy Polička. 

7. Projednání a schválení nákupu dvougaráže pro potřebu obce. 

8. Rozpočtové opatření č. 2,3,4. 

9. Různé, diskuse, závěr. 

 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 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. 

Program schůze doplnil o bod č. 10 – Žádost o povolení přestavby vozidla MB 



rz 2E5 0541 na 8 míst a pověření starosty k zajištění dokladů k přestavbě a 

její vyřízení,  o bod č. 11 – Projednání závěrečného účtu, zprávy o přezkumu 

a zprávy o činnosti Mikroregionu Poličsko, o bod č. 12 – Žádost paní Olgy 

Formánkové o zohlednění platby poplatků o odpadech  a o bod č. 13 – Žádost 

o poskytnutí dotace na nákup hokejových dresů. Zápisem schůze pověřil paní 

Hanu Kašparovou – zastupitelku obce. Pro ověření zápisu navrhl zastupitelky paní 

ing. Alenu Černou a paní Vlastu Kynclovou. 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 30.4.2016. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o poskytnutí dotace od 

Pardubického kraje ev. číslo:OŽPZ/16/21840 na projekt „Pustá Kamenice – 

havárie, projekt vyhledávacího hydrogeologického průzkumu“ ve výši 560.000,-

Kč. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o sdružování prostředků na 

nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice mezi: Obec Pustá 

Kamenice a Městská knihovna ve Svitavách. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 100.000,-Kč. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nákup traktoru Detank 354 s 3 stranným 

sklápečem a pověření starosty k pojištění a přihlášení do evidence motorových 

vozidel na MÚ odboru dopravy Polička. 

 



K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nákup dvougaráže pro potřebu obce. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočtové opatření č. 2 – účelový 

příspěvek dle Dohody Úřadu práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SYA-VF-3014/2016 ve výši 112.000,-

Kč, Rozpočtové opatření č. 3 – navýšení rozpočtu o částku 9.100,-Kč na 

výdajové straně (odměna kronikáře, školení kronikáře, dar Pasíčka a správní 

poplatek terénní úpravy) a Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení rozpočtu na 

výdajové straně o částku 50.260,-Kč na nákup traktoru Detank z důvodu navýšení 

ceny oproti loňskému roku. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o povolení přestavby vozidla MB rz 

2E5 0541 na 8 míst a pověřilo starostu k zajištění dokladů k přestavbě a jejímu 

vyřízení. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěrečný účet, zprávy o přezkumu 

a zprávy o činnosti Mikroregionu Poličsko. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádost paní Olgy Formánkové o 

zohlednění platby poplatků o odpadech. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace na nákup 

hokejových dresů. 

K bodu 13) programu: 

Různé, diskuse, závěr: 

- Koncert s Domovem České hudby se bude konat v neděli dne 4.12.2016 od 

14:00 hodin v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici 

- S Pustokamenickými listy č. 2/2016 bude distribuován dotazník ohledně 

přijetí vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů v obci 



- Uzávěrka Pustokamenických listů č. 2/2016 je 30.6.2016 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Alena Černá 

                       Vlasta Kynclová 

                                                                                    Pustá Kamenice 19.5.2016 

 


