
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 4 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

16.6.2016 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář DiS., Hana Kašparová, ing. Alena  

                  Černá, ing. Jiří Zahálka 

 

Omluveni: Vlasta Kynclová, Josef Uchytil,  

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.5.2016. 

3. Projednání Závěrečné zprávy vyhledávacího hydrogeologického 

průzkumu PKV – 1. 

4. Závěrečný účet DSO AZASS za rok 2015. 

5. Vyřazení majetku. 

6. Rozpočtové opatření č. 5,6. 

7. Různé, diskuse, závěr. 

 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 hodin starosta obce pan Miroslav 

Myška a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a toto je schopné 

usnášení. Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na pozvánkách. 

Program schůze doplnil o bod č. 7 – projednání a schválení Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup drobné komunální 

techniky a vybavení pro členskou obec v roce 2016 mezi obcí Pustá Kamenice 

a Mikroregionem Poličsko ve výši 28.138,-Kč. Zápisem schůze pověřil paní 

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

ing. Alenu Černou a ing. Jiřího Zahálku. Navržení ověřovatelé byli schváleni – 5 

hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva neměl doplňující ani pozměňující návrh a 

program dnešního jednání schválili - 5 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 31.5.2016. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Závěrečnou zprávu vyhledávacího 

hydrogeologického průzkumu PKV – 1. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a berou na vědomí: Závěrečný účet dobrovolného 

svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2015.  

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení majetku na základě nefunkčnosti 

a fyzického opotřebení - oprava by byla příliš nákladná. Jedná se o tento majetek: 

malotraktor VARI IV, sekačka LTS 440, bubnová sekačka BDR, vozík za 

kultivátor bržděný, vitríny venkovní dřevěné, věž Philips a hifi věž.  

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočtové opatření č. 5 – účelová 

investiční dotace Realizace – vodovody z Pardubického kraje na projekt: „Pustá 

Kamenice – havárie, projekt vyhledávacího hydrogeologického průzkumu“ a 

Rozpočtové opatření č. 6 – účelová investiční dotace z Programu obnovy 

venkova Pardubického kraje v roce 2016 na projekt: „Pořízení nové techniky na 

údržbu veřejné zeleně v obci“. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

neinvestiční dotace na nákup drobné komunální techniky a vybavení pro členskou 

obec v roce 2016 mezi obcí Pustá Kamenice a Mikroregionem Poličsko ve výši 

28.138,-Kč. 

 



K bodu 8) programu: 

Různé, diskuse, závěr:  

- Starosta přítomné informoval o novele zákona o přestupcích s účinností od 

1.10.2016. 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Alena Černá 

                       ing. Jiří Zahálka 

                                                                                    Pustá Kamenice 16.6.2016 


