Obec Pustá Kamenice
Zápis č. 7
z jednání zastupitelstva obce konaného dne
26. listopadu 2008 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : Myška Miroslav, Kynclová Vlasta, Uchytil Josef, ing.Broklová
Hana
Omluveni : Sklenář Jaroslav, Kašparová Hana, Tušlová Irena
Občané : 6
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.10 hodin starosta obce Pustá
Kamenice pan Miroslav Myška a konstatoval, že jsou přítomni 4 členové
zastupitelstva a to je schopné usnášení. Přednesl program dnešního
jednání, který byl uveden na pozvánkách, program byl doplněn o dva body
projednání poplatku na rok 2009 za odpady a projednání ceny vodného na
rok 2009. Program dnešního jednání schválili – 4 hlasy pro.
1. Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene
č.IV-12-2002493-802/VB/01SÁDEK, XRD-Vd nn k nn, mezi Obcí
Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8.
Dále smlouvu o zřízení věcného břemeneč. IE-12-2001404/VB/2
Pustá Kamnice – vNN, mezi OBCÍ a ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
Teplická 874/8.
2. Projednání smluv o prodeji obecních pozemků:
- prodej obecního pozemku parcela č.1337/1 p. Petru Kopeckému,
p.Iloně Netolické a p. Zdeňce Hromádkové za 20,-- Kč za m2.
- prodej obecního pozemku parcela č.1319/2 p.Josefu Mlynářovi za
20,-- Kč za m2.
- prodej části obecního pozemku č.1319/1- dle nového
geometrického plánu p.Jiřímu Holcovi za 20,-- Kč za m2.
- prodej studny na pozemku č.1337/3 p.Ivo Kohoutkovi za 1296,-Kč.
3. Projednání smlouvy na odpady s AVE CZ
č.S/5000011/056000168/001/2009 na zajištění odvozu a uložení
tuhého komunálního odpadu mezi OBCÍ a AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 na dobu
neurčitou od 1.1.2009. Cena za rok 459,-- Kč bez DPH za osobu

a za rekreační objekt. Schváleno 4 hlasy.
Projednání smluvy o dílo na projektovou dokumentaci pro územní
řízení – kanalizace a ČOV, mezi OBCÍ a GASLINES s.r.o., Horní
1679, 591 01 Žďár nad Sázavou. Projekt zpracuje tato firma za cenu
180 tis.Kč, z toho dotace od Pardubického kraje činí 126 tis.Kč.
Dotaci vyúčtovat do 30.6.2009. Smlouva s GASLINES s.r.o.
- schválena 4 hlasy
Rozpočtová opatření:
č. 7 - dotace na les 21.400,-- Kč
č. 8 - projekt kanalizace a ČOV 126.000,-- Kč
č. 9 - nákup kalové čerpadlo SDH 15.000,-- Kč
č.10 - navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Pustá Kamenice na rok 2008
o částku 50.000,-- Kč.
5. Projednání dodatku č.2/2008 k obecně zývazné vyhl.Obce č.1/2007
cena za odpady pro rok 2009 – 500,-- Kč/osoba, rekr.objekt
schváleno 4 hlasy
6. Projednání ceny vodného pro rok 2009, návrh ceny VHOS a.s.
28,50 Kč. Bude zpracován pasport vodovodu – zaměření, věcná
břemena na pozemky. Schválena cena 29,-- Kč/m3.
7. Různé:
Projednán zápis o výsledku kontroly obce kontrolním výborem
informace dle zápisu.
Povodňová jednotka obce: Myška Miroslav, Uchytil Josef, Tušla
Miroslav.
8. Diskuse - dotaz, která studně se prodává
- cena vody stále stoupá
- informace p.starosta o kanalizaci a ČOV
9. Návrh na usnesení z jednání zastupitelstva obce
Zapsala: Kynclová Vlasta
Pustá Kamenice 26.11.2008

Ověřovatelé : ing.Broklová Hana
p. Uchytil Josef

