
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 1 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

26.1.2017 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Hana Kašparová, ing. Jiří Zahálka 

Omluveni: Vlasta Kynclová, ing. Alena Černá 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.12.2016. 

3. Projednání žádosti o Grant „Stromy“ pro rok 2017 z Nadace ČEZ. 

4. Projednání žádosti o poskytnutí dotace TJ Pustá Kamenice. 

5. Projednání žádosti o poskytnutí dotace SALVII, z.ú. Svitavy. 

6. Projednání žádosti o poskytnutí dotace SDH Pusta Kamenice. 

7. Veřejně prospěšné práce v roce 2017. 

8. Finanční náležitosti dle NV č. 414/2016 Sb. 

9. Informace MF ČR k místnímu poplatku za zhodnocení stavebního 

pozemku možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 

10. Veřejné osvětlení – dotační titul EFEKT z MPO. 

11. Provozní řád kanalizace obce Pustá Kamenice. 

12. Smlouva o užívání pozemku p.č. 196/4 

13. Žádost spolku Lungta. 

14. Cenová nabídka na odběr vzorků z ČOV. 

15. Činnost finančního a kontrolního výboru v roce 2017. 

16. Různé, diskuze, 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.  

Zápisem schůze pověřil zastupitelku paní Hanu Kašparovou. Pro ověření zápisu 



navrhl zastupitele - ing. Jiřího Zahálku a pana Josefa Uchytila. 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 31.12.2016. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o Grant „Stromy“ pro rok 

2017 z Nadace ČEZ. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost TJ Pustá Kamenice, spolku, o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce na činnost TJ v roce 2017 v částce 15.000,-Kč. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace SALVII, z.ú. 

Svitavy ve výši 1.500,-Kč. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost SDH Pustá Kamenice o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce na činnost SDH v roce 2017 v částce 10.000,-Kč. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o veřejně prospěšné práce v roce 

2017. Žádost o VPP bude podána na tři osoby. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Projednání nařízení vlády č. 414/2016 Sb. 

ze dne 19.12.2016 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ve znění 

pozdějších předpisů. Souběh odměn za výkon funkce neuvolněným členům 

zastupitelstva obce, kdy se odměna poskytne jako součet zastupitelstvem 

stanovených odměn za jednotlivé funkce a odměny zastupitelů dle NV č. 

414/2016 uvedené v příloze č. 1. S odkazem na ustanovení § 77 odst. 3, písm. b) 

zákona o obcích. 



K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí informaci MF ČR k místnímu 

poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí možnost podání žádosti o dotaci na 

veřejné osvětlení z dotačního titulu EFEKT z MPO.   

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Provozní řád kanalizace obce Pustá 

Kamenice. 

K bodu 12) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Smlouvu o užívání pozemku p.č. 

196/4 s tím, že smlouvu neakceptují a vstoupí v jednání s právníkem o posouzení 

předložené smlouvy. 

K bodu 13) programu:  

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádost spolku Lungta o připojení se 

k Mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, které připomíná 57. výročí povstání 

Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu a s tím spojený nákup vlajky Tibetu.  

K bodu 14) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou nabídku firmy SAVE CZ s.r.o., 

Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko na odběr vzorků z ČOV Pustá Kamenice. 

K bodu 15) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili činnost finančního a kontrolního výboru na 

rok 2017. 

K bodu 16) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Jiří Zahálka 

                       Josef Uchytil                                          Pustá Kamenice 26.1.2017 


