
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 4 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

29.6.2017 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář DiS., ing. Alena Černá, Josef   

                  Uchytil, Hana Kašparová, ing. Jiří Zahálka, Vlasta Kynclová,  
 

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.5.2017. 

3. Projednání Darovací smlouvy Poličské lokálce, z.s.. 

4. Projednání závěrečného účtu se zprávou o výsledku hospodaření a 

výroční zprávu za rok 2016 Mikroregionu Poličsko. 

5. Projednání závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Svazek 

obcí AZASS za rok 2016. 

6. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci: 

„Stavební úpravy školní družiny“. 

7. Smlouva o dílo na akci: „Stavební úpravy školní družiny“. 

8. Nákup části pozemku na základě geometrického plánu 

9. Rozpočtové opatření č. 4,5. 

10.  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. 10 – Projednání Protokolu o kontrole České 

školní inspekce na ZŠ a MŠ Pustá Kamenice, o bod č. 11 – Projednání 

nabídky uspořádání adventního koncertu s Domovem české hudby o.p.s., 

Šaldova 544/6, Praha 8 a o bod č. 12 -  Projednání zpoplatnění hlášení 

místního rozhlasu pro komerční hlášení. Zápisem schůze pověřil zastupitelku 

paní Hanu Kašparovou. Pro ověření zápisu navrhl zastupitelky paní Vlastu 

Kynclovou a paní ing. Alenu Černou. Navržené ověřovatelky byly schváleny – 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 31.5.2017. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Darovací smlouvu Poličské lokálce, z.s. –

- finanční dar ve výši 5.000,-Kč Poličské lokálce, z.s., Palackého náměstí 64, 572 

01 Polička na krytí nákladů při přípravě oslav 120. výročí trvání místní dráhy 

z Poličky do Žďárce u Skutče. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěrečný účet se zprávou o 

výsledku hospodaření a výroční zprávu za rok 2016 Mikroregionu Poličsko. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěrečný účet dobrovolného 

svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2016. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky na akci: „Stavební úpravy školní družiny“. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo č. 7 na akci: „Stavební 

úpravy školní družiny“ se stavební firmou Filipstav, s.r.o., Husova 69, 572 01 

Polička. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nákup části pozemku na základě 

geometrického plánu od pana Jakuba Formánka s cenou 1,-Kč za m2 s vlastními 

náklady na vyměření pozemku. 

 



K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 4 – účelová 

investiční dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2017 na 

projekt: Rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu Pustá Kamenice ve výši 

100.000,-Kč a Rozpočtové opatření č. 5 – finanční dar ve výši 5.000,-Kč 

Poličské lokálce, z.s., Palackého náměstí 64, 572 01 Polička na krytí nákladů při 

přípravě oslav 120. výročí trvání místní dráhy z Poličky do Žďárce u Skutče. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Protokol o kontrole České školní 

inspekce na ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nabídku na uspořádání adventního koncertu 

s Domovem české hudby o.p.s.., Šaldova 544/6, Praha 8, který se uskuteční 

v neděli 3.12.2017 od 14:00 hodin. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili zpoplatnění hlášení místního rozhlasu pro 

komerční hlášení v ceně 100,-Kč za jedno hlášení a ve výjímečných případech za 

150,-Kč za jedno hlášení.  

K bodu 13) programu: 

Různé, diskuze, závěr. 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  Vlasta Kynclová 

                       Ing. Alena Černá 

                                                                                      Pustá Kamenice 29.6.2017 
 


