
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 5 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

25.8.2016 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Černá, ing. Jiří Zahálka, Vlasta Kynclová. 

 

Omluveni: Josef Uchytil,  

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.7.2016. 

3. Projednání Dodatku č. 1 k dohodě 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 ze dne 29.3.2016. 

4. Projednání Knihovního řádu Místní lidové knihovny v Pusté 

Kamenici. 

5. Projednání Pravidel používání internetu v Místní lidové  knihovně 

v Pusté Kamenici. 

6. Projednání osvědčení o evidenci knihovny ev. čísla 0477/2002. 

7. Zakoupení pozemku dle vypracovaného Geometrického plánu od 

ing. Josefa Melezinka. 

8. Doplnění Místního programu obnovy venkova na rok 2017. 

9. Podání žádosti na Pardubický kraj v Programu obnovy venkova 

na rok 2017. 

10. Rozpočtové opatření č. 7,8,9. 

11. 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. 11 – Rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ 

za rok 2015, o bod č. 12 – Prezentace obce na Google.cz, o bod č. 13 - Nákup 

dvou řad sedadel do vozidla MB + jeho nastříkání barvou, o bod č. 14 – Nákup 

monitorovacího a regulačního přístroje na prokysličování splaškových vod 

v ČOV, o bod č. 15 – Uzavření provozu MŠ dne 18.11.2016, o bod č. 16 – 

Instalace internetu do Klubu seniorek v kulturním domě.  Zápisem schůze pověřil 

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

- paní ing. Alenu Černou a paní Vlastu Kynclovou. Navržené ověřovatelky byly 

schváleny – 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 31.7.2016. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Dodatek č. 1 k dohodě 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 ze dne 29.3.2016. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Knihovní řád Místní lidové knihovny 

v Pusté Kamenici. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Pravidla používání internetu v Místní 

lidové  knihovně v Pusté Kamenici. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Osvědčení o evidenci knihovny 

s evidenčním číslem 0477/2002 ze dne 8.8.2016, které vydalo Ministerstvo 

kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, kterým se mění Osvědčení 

o zápisu do evidence knihoven ze dne 13.8.2002. 

 



K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Zakoupení pozemku dle vypracovaného 

Geometrického plánu od ing. Josefa Melezinka za částku 20,00,-Kč. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Doplnění Místního programu obnovy 

venkova na rok 2017. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Podání žádosti na Pardubický kraj 

v Programu obnovy venkova na rok 2017 - Rekonstrukce vnitřních prostor 

obecního úřadu Pustá Kamenice. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočtové opatření č. 7 – 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 84.000,-

Kč a Rozpočtové opatření č. 8 – navýšení rozpočtu celkem o 213.000,-Kč na 

výdajové straně.  

K bodu 11) programu: 

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

za rok 2015 a převedení zbývajících nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 

23 770,44,-Kč do rezervního fondu školy. (Odůvodnění – z důvodu 

administrativní chyby byla v žádosti ze dne 7.3.2016 chybně uvedena částka 

nevyčerpaných finančních prostředků, proto ředitelka ZŠ a MŠ požádala o 

převedení uvedené zbývající částky do rezervního fondu). 

K bodu 12) programu:  

Zastupitelé obce projednali a neschválili: Prezentaci obce na Google.cz. 

K bodu 13) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili: Nákup dvou řad sedadel do vozidla MB + 

jeho nastříkání barvou. 

K bodu 14) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili: Nákup monitorovacího a regulačního 

přístroje na prokysličování splaškových vod v ČOV. 



K bodu 15) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili: Uzavření provozu MŠ dne 18.11.2016. 

K bodu 16) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili: Instalaci internetu do Klubu seniorek 

v kulturním domě.    

K bodu 17) programu: 

Různé, diskuse, závěr:  

- Informace ohledně stočného – počítá se od posledního odečtu, který byl 

proveden v srpnu 2016. Smlouvy do domácností, které jsou již napojeny na 

kanalizaci, budou distribuovány prostřednictvím České pošty v měsíci říjnu 

2016. Ve smlouvě bude uvedena i cena stočného. Stočné se bude platit 

jednou, maximálně dvakrát ročně a to buď přímo na obecním úřadě nebo 

prostřednictvím bankovního převodu (stočné nelze platit přes SIPO). 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Alena Černá 

                       Vlasta Kynclová 

                                                                                    Pustá Kamenice 25.8.2016 

 


