
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 6 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

15.9.2016 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: 1 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.8.2016. 

3. Projednání Darovací smlouvy ev. číslo OŽPZ/16/23903 od 

Pardubického kraje „Za vzorné vedení kroniky“ v částce 20000,-

Kč. 

4. Projednání výše stočného na rok 2016. 

5. Stanovení nájmu za pronájem budovy ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. 

6. Projednání nákupu energií. 

7. Podání žádosti o dotaci na MMR ČR na rekonstrukci školní 

družiny. 

8. Rozpočtové opatření č. 9. 

9. 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. 9 – Nabídka za zateplení konstrukce části 

objektu kulturního domu, a o bod č. 10 – Dokumentační zpráva k vrtu PKV-

2 a o bod č. 11 – Projednání darovacího příspěvku do Nadačního fondu 

Valentina Oswalda Ottendorfera na nákup „Postele pro nemocnici“. 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 31.8.2016. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Darovací smlouvu ev. číslo 

OŽPZ/16/23903 od Pardubického kraje „Za vzorné vedení kroniky“ v částce 

20000,-Kč. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Výši stočného na rok 2016 ve výši 25,50,-

Kč za m3. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili: Pronajímání budovy ZŠ a MŠ a budovy 

OÚ ke komerčním účelům. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Energie (elektrická energie a plyn) budou 

pro obec ponechány u současných dodavatelů, tak jak jsou uzavřeny stávající 

smlouvy. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Podání žádosti o dotaci na MMR ČR na 

rekonstrukci školní družiny. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočtové opatření č. 9 – navýšení 

rozpočtu na nákup hokejových dresů - obec Pustá Kamenice ve výši 21.300,-Kč. 

 

 



K bodu 9) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili: Nabídku na za zateplení konstrukce části 

objektu kulturního domu (strop nad přísálím) od firmy TIGNUM s.r.o. Lhotka u 

Berouna 5, 266 01 Chyňava, foukanou izolací SUPAFIL LOFT 045. 

K bodu 10) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili: Dokumentační zprávu k vrtu PKV-2 s tím, 

že v dalším průzkumu vrtu PKV-3 se prozatím nebude dále pokračovat. 

K bodu 11) programu:  

Zastupitelé obce projednali a neschválili: Darovací příspěvek do Nadačního fondu 

Valentina Oswalda Ottendorfera na nákup „Postele pro nemocnici“. 

K bodu 12) programu:  

Různé, diskuse, závěr:  

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Alena Černá 

                       Vlasta Kynclová 

                                                                                    Pustá Kamenice 15.9.2016 


