
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 7 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

15.12.2016 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Vlasta Kynclová, Hana Kašparová, ing. Alena Černá, ing. Jiří Zahálka 

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.11.2016. 

3. Rozpočet obce na rok 2017 + rozpočtový výhled na 3 roky. 

4. Cena vody na rok 2017. 

5. Členské příspěvky AZASS, Mikroregion Poličsko, MAS. 

6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

7. Podání žádosti na MMR ČR na akci: „Výměna venkovních dveří u 

kulturního domu v Pusté Kamenici“ 

8. Projednání plnění Strategického plánu obce Pustá Kamenice. 

9. Uzavření provozu MŠ dne 22.12.2016. 

10. Zápis o dílčím přezkoumání hospodaření obce. 

11. Inventarizační komise a provedení inventur. 

12. Projektová dokumentace veřejného osvětlení obce. 

13. Libertariánský institut – o součinnost. 

14. Rozpočtové opatření č. 10, 11, 12. 

15. Různé, diskuze, závěr. 

 



     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 hodin starosta obce pan Miroslav 

Myška a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a toto je schopné 

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

Program schůze doplnil o bod č. 15 – Připojení vrtu na vodovodní soustavu, o 

bod č. 16 – Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu a o bod č. 17 - Žádost o možnost čerpání rezervního 

fondu ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. Zápisem schůze pověřil paní Hanu 

Kašparovou – zastupitelku obce. Pro ověření zápisu navrhl zastupitele - pana 

ing. Jiřího Zahálku a pana Josefa Uchytila. Navržení ověřovatelé byli schváleni 

– 7 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva neměl doplňující ani pozměňující 

návrh a program dnešního jednání schválili - 7 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 30.11.2016. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočet obce na rok 2017 + rozpočtový 

výhled na 3 roky. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu vody pro rok 2017 ve výši 38,50,-

Kč. (cena vody se oproti roku 2016 nemění). 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: členské příspěvky Svazku obcí AZASS, 

Palackého nám. 160, Polička ve výši 50,-Kč na osobu a rok, Mikroregion 

Poličsko ve výši 2,-Kč za osobu a rok a MAS Poličsko z.s. ve výši 5,-Kč za 

osobu a rok.  

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů pro rok 2017 činí 600,-Kč za osobu a 600,-Kč za rekreační 

objekt. 



K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti na MMR ČR na akci: 

„Výměna venkovních dveří u kulturního domu v Pusté Kamenici“ 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění Strategického plánu obce Pustá 

Kamenice. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili uzavření provozu MŠ v době od 

22.12.2016 do 2.1.2017. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Zápis o dílčím přezkoumání hospodaření 

obce. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili provedení inventur a inventarizační 

komise ve složení: 

 

SDH: Miroslav Tušla, Jiří Holec, Josef Uchytil 

OÚ: Miroslav Myška, Vlasta Kynclová, Iveta Kynclová 

KD: Miroslav Myška, ing. Alena Černá, Iveta Kynclová 

ZŠ a MŠ: Mgr. Jana Kulichová, Dita Hromádková DiS., ing. Jiří Zahálka 

K bodu 12) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili vypracování Projektová dokumentace 

veřejného osvětlení obce od firmy Beta – projekt s.r.o. Svitavy. 

 

K bodu 13) programu:  

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí žádost Libertariánského institutu o 

součinnost. 

K bodu 14) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření: 



č. 10 – neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů s konáním voleb do 

zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 7. a 8. října 2016 ve 

výši 19.900,-Kč, 

č. 11 – neinvestiční dar od Pardubického kraje za umístění v krajském kole 

soutěže Vesnice roku 2016 za vzorné vedení kroniky ve výši 20.000,-Kč. 

č. 12 – vyrovnávací rozpočtové opatření – přebytek ve výši 772 460,-Kč. 

K bodu 15) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili projekt: Připojení vrtu na vodovodní 

soustavu.  

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění 

odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Žádost o možnost čerpání rezervního 

fondu ZŠ a MŠ Pustá Kamenice na úhradu dataprojektoru a ostatního 

příslušenství potřebného pro instalaci a spuštění interaktivní tabule v učebně ŠD 

ve výši 60.000,-Kč. 

K bodu 18) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

 

Ověřovatelé:  ing. Jiří Zahálka 

                       Josef Uchytil 

                        

             

Pustá Kamenice 15.12.2016  


