
Obec Pustá Kamenice
Zápis č. 6

z jednání zastupitelstva obce konaného dne
23. září 2008 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : Myška Miroslav, Kynclová Vlasta, Uchytil Josef, Kašparová 
   Hana, Tušlová Irena 

Omluveni : Sklenář Jaroslav, ing.Broklová Hana
Občané : 6

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.10 hodin starosta obce Pustá 
Kamenice pan Miroslav Myška a konstatoval, že je přítomno 5 členů 
zastupitelstva a to je schopné usnášení. Přednesl program dnešního 
jednání, který byl uveden na pozvánkách a doplněn o dva body o 
projednání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na opravy a údržbu 
válečných hrobů a o projednání rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu na pořízení pracoviště CZECH POINT. 
Program dnešního jednání schválili – 5 hlasy pro.

1. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet dobrovolného svazku 
obcí, svazek obcí AZASS za rok 2007

2. Projednání smlouvy s provozovatelem obchodu v nebytových 
prostorách KD s platností od 1.10.2008

3. Ukončení smlouvy na pronájem výčepu v KD dohodou k 30.11.2008
     4. Projednání prodeje obecního pozemku č. 271/1 p. J. Uchytilovi, 20,- 
Kč/m2, prodej obecního pozemku č. 1337/3 p. I. Kohoutkovi, 30,- Kč/m2, 
prodej části obecního pozemku – dle nového geometrického plánu p. J. 
Habalovi a M. Habalové č. 1319/1, 20,- Kč/m2
     5. Rozpočtové opatření č. 2. neinvestiční dotace od pardubického kraje 

na opravu cest 100.000,- Kč 
- rozpočtové opatření č. 3. dotace z ESF Holec 39.000,- Kč
- rozpočtové opatření č. 4. dotace na zřízení CZECH POINT 
52.000,- Kč
- rozpočtové opatření č. 5. dotace na volby do krajských 
zastupitelstev 20.000,- Kč
- rozpočtové opatření č. 6. dotace na válečné hroby 49.050,- 

     6. Projednání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na opravy a  
údržbu válečných hrobů



        7. Projednání rozhodnutí č. 066 MV ČR o poskytnutí neinvestiční     
dotace ze státního rozpočtu na rok 2008 na pořízení pracoviště  
CZECH POINT

Zapsala: Kašparová Hana

V Pusté Kamenici dne 23.9.2008
                                                         
          
                                                  Ověřovatelé zápisu: Tušlová Irena
                                                                                   Uchytil Josef


