
 Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 2 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

30.3.2017 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 28.2.2017. 

3. Projednání a schválení přezkoumání hospodaření obce a schválení 

závěrečného účtu za rok 2016 a schválení účetní závěrky obce 

zřízené příspěvkové organizace za rok 2016. 

4. Rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2016. 

5. Projednání žádosti o poskytnutí dotace Oblastní charitě Polička. 

6. Projednání Smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného 

fondu s Městskou knihovnou ve Svitavách. 

7. Projednání Smlouvy o zajištění provozu sběrných nádob pro odběr 

potravinářských olejů. 

8. Projednání Smlouvy o dílo na zajištění technologického dozoru, 

konzultací a servisu provozu ČOV s REC.ing. spol. s.r.o. 

9. Projednání Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí 

Krouna. 

10.  Projednání a schválení OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část 

společného školského obvodu základní školy. 

11.  Projednání přihlášení do soutěže Vesnice roku 2017. 

12.  Seznámení s právní pomocí ke Smlouvě o užívání pozemku p.č. 

196/4. 

13.  Veřejně prospěšné práce v roce 2017. 

14.  Projednání výše stočného na rok 2017. 



15.  Rozpočtové opatření č. 1, č.2 a č. 3 

16.  Různé, diskuse, 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. 16 – Projednání Smlouvy o poskytování služeb 

odvoz a likvidace kalů, odběr vzorků a jejich rozbor č. 6/2017 a o bod č. 17 – 

Projednání žádosti o finanční dar na podporu provozování obchodu se 

smíšeným zbožím v Pusté Kamenici.  Zápisem schůze pověřil zastupitelku paní 

Hanu Kašparovou. Pro ověření zápisu navrhl zastupitelky - ing. Alenu Černou a 

paní Vlastu Kynclovou. 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 28.2.2017. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přezkoumání hospodaření obce a schválení 

závěrečného účtu za rok 2016 – bez výhrad a schválení účetní závěrky obce 

zřízené příspěvkové organizace za rok 2016. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ 

za rok 2016 a převedení zbývajících nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 

6614,06,-Kč do rezervního fondu školy. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace Oblastní charitě 

Polička v roce 2017 a současně veřejnoprávní smlouvu č. 4/2017 o poskytnutí 

dotace ve výši 1.500,-Kč. 

 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu s Městskou knihovnou ve Svitavách ve výši 5,-Kč za obyvatele 

obce. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. 5/2017 o zajištění provozu 

sběrných nádob pro odběr potravinářských olejů s firmou abzHouse s.r.o., 

Pohránovská čp. 192, 533 52 Srch. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo na zajištění 

technologického dozoru, konzultací a servisu provozu ČOV s REC. ing. spol. 

s.r.o. Nové Město nad Metují. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dohodu o vytvoření společného školského 

obvodu s obcí Krouna. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část 

společného školského obvodu základní školy. 

 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 

2017. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání zprávy o seznámení s právní 

pomocí ke Smlouvě o užívání pozemku p.č. 196/4 adresovanou panu Jakubu 

Formánkovi. 

K bodu 13) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Veřejně prospěšné práce v roce 2017 – 

Zdena Broklová a Romana Kottoniaková. 

K bodu 14) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu stočného na rok 2017 ve výši 27.03,-

Kč. 

 



K bodu 15) programu:  

 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 1 – účelový 

příspěvek dle Dohody Úřadu práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SYA-V-3009/2017 UZ 

13101 ve výši 120.000,-Kč, Rozpočtové opatření č. 2 - Účelový příspěvek dle 

Dohody Úřadu práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SYA-V-3032/2017UZ 13101 ve výši 

105.000,-Kč a Rozpočtové opatření č. 3 - Navýšení rozpočtu na příspěvek na 

krytí provozních nákladů při provozování obchodu se smíšeným zbožím v Pusté 

Kamenice paní Haně Drozdové na období březen–prosinec 2017 ve výši 40.000,-

Kč. 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. 6/2017 o poskytování služeb 

odvoz a likvidace kalů, odběr vzorků a jejich rozbor s firmou SAVE CZ s.r.o., 

Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko. 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o finanční dar na podporu 

provozování obchodu se smíšeným zbožím v Pusté Kamenici ve výši 40.000,-Kč.  

K bodu 18) programu: 

Různé, diskuse, závěr. 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Alena Černá 

                       Vlasta Kynclová                                    Pustá Kamenice 30.3.2017 

 


