
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 3 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

18.5.2017 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Miroslav Myška, Josef Uchytil, Hana Kašparová, ing. Jiří Zahálka, 

                  Vlasta Kynclová,  
 

Omluveni: Jaroslav Sklenář DiS., ing. Alena Černá 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.4.2017. 

3. Představení projektu „Podpora procesu plánování sociálních 

služeb v teritoriu členských obcí Svazku obcí AZASS“. 

4. Strategický rámec – Česká republika 2030. 

5. Linka bezpečí. 

6. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.. 

7. Oslavy 120. výročí trvání místní dráhy. 

8. Rybářské závody „Kamenický losos“. 

9. Různé, diskuse, 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. 

Program schůze doplnil o bod č. 9 – Projednání a schválení smlouvy ev. č. 

OŽPZ/17/22420 o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci: 

„Rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu Pustá Kamenice“ ve výši 

100.000,-Kč, o bod č. 10 – Seznámení s protokolem o výsledku kontroly obce 

provedené HZS Pardubického kraje o krizovém řízení a o kontrole 

z 15.5.2017 a o bod č. 11 – Projednání a schválení Dodatku č. 8 ke smlouvě 

č. S/5000011/05600168/001/2009 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu mezi zhotovitelem – AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna Nasavrky 296, 538 25 

Nasavrky a objednatelem - Obcí Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64.  



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 30.4.2017. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí - Představení projektu „Podpora 

procesu plánování sociálních služeb v teritoriu členských obcí Svazku obcí 

AZASS“. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Strategický rámec – Česká 

republika 2030. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili finanční podporu ve výši 3.000,-Kč - 

Lince bezpečí, z.s.. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili finanční podporu Asociaci rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost, Barákova 23, 796 01 

Prostějov. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili, že obec přispěje na oslavy 120. výročí 

trvání místní dráhy finanční částkou ve výši 5.000,-Kč. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili, že obec přispěje na rybářské závody 

„Kamenický losos“, které se budou konat v sobotu 20.5.2016 finanční částkou 

na ceny ve výši 2.000,-Kč. 



K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu ev. č. OŽPZ/17/22420 o 

poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na akci: 

„Rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu Pustá Kamenice“ ve výši 

100.000,-Kč. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí protokol o výsledku kontroly obce 

provedené HZS Pardubického kraje o krizovém řízení a o kontrole z 15.5.2017 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili - Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 

S/5000011/05600168/001/2009 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu mezi zhotovitelem – AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna Nasavrky 296, 538 25 

Nasavrky a objednavatelem - Obcí Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64.   

K bodu 12) programu: 

Různé, diskuze, závěr. 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Jiří Zahálka 

                       Josef Uchytil 

                                                                                      Pustá Kamenice 18.5.2017 


