
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s č. 5 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

7.9.2017 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 31.8.2017. 

3. Projednání cenové nabídky Novabrik Czech s.r.o. na montáž 

fasádního obkladového kamene na budově ZŠ a MŠ Pustá 

Kamenice. 

4. Projednání „Vyhodnocení možnosti čerpání dotace na revitalizaci 

obecního rybníka z Operačního programu životní prostředí osa 

4,4“. 

5. Projednání a stanovení ceny pro výlep volebních materiálů na volné 

výlepové plochy v katastru obce Pustá Kamenice pro kandidující 

politické strany a hnutí. 

6. Doplnění Místního programu obnovy venkova na rok 2018. 

7. Podání žádosti na Pardubický kraj v Programu obnovy venkova na 

rok 2018. 

8. Delegování podepisování rozpočtových opatření na starostu obce. 

9. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z Mikroregionu Poličsko. 

10.  Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

s ČEZ Distribuce a.s. 

11. Rozpočtové opatření č. 6. 

12. 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. 10 – Dílčí přezkoumání hospodaření obce v období od 1.1.2017 do 

4.9.2017,  

- bod. č. 11 – Projednání cenové kalkulace č. cz 105D/2017 – Likvidace 

dřevomorky domácí v prostorech ZŠ a MŠ Pustá Kamenice,  

- bod č. 12 – Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice o uzavření 

provozu MŠ dne 29.9.2017,  

- bod č. 13 – Projednání a schválení darovací smlouvy č. OŽPZ/17/23761 od 

dárce: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a 

obdarovaným: Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice čp. 64 ve výši 10.000,-Kč 

za umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017 za Cenu naděje pro živý 

venkov, 

- bod č. 14  - Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 

Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha a Obcí Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 

čp. 64, 569 82 Borová, 

- bod. č. 15 – Projednání žádosti ZŠ a MŠ Pustá Kamenice o udělení výjimky 

z nejnižšího počtu žáků ve třídě.  

- bod. č. 16 – Projednání ohledně neplacení stočného v budovách ve vlastnictví 

obce Pustá Kamenice (ČOV, OÚ čp. 64, ZŠ a MŠ čp. 118 a KD čp. 130 mimo 

nájemníka obecního bytu). 

Zápisem schůze pověřil zastupitelku paní Hanu Kašparovou. 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 31.8.2017. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou nabídku ve výši 63.456,-Kč od 

firmy Novabrik Czech s.r.o., Lezník čp. 133, 572 01 Polička na montáž fasádního 

obkladového kamene na budově ZŠ a MŠ Pustá Kamenice a současně smlouvu o 

dílo č. 241/2017 na montáž fasádního obkladového kamene mezi objednatelem: 

Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice čp. 64, 569 82 Borová a zhotovitelem: 

NOVAMONT Polička s.r.o., Paseky 997, 572 01 Polička ve výši 63.456,-Kč. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili „Vyhodnocení studie o možnosti čerpání 

dotace na revitalizaci obecního rybníka z Operačního programu životní prostředí 

osa 4,4“. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu pro výlep volebních materiálů na 

volné výlepové plochy v katastru obce Pustá Kamenice pro kandidující politické 

strany a hnutí ve výši 200,-Kč za jednu výlepovou plochu. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili doplnění Místního programu obnovy 

venkova na rok 2018 – nákup židlí do kulturního domu. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Podání žádosti na Pardubický kraj 

v Programu obnovy venkova na rok 2018 – nákup židlí do kulturního domu. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili delegování podepisování rozpočtových 

opatření na starostu obce. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace mezi poskytovatelem: Obcí Pustá Kamenice, IČ 00277231, se sídlem Pustá 

Kamenice 64, 569 82 p. Borová a příjemcem: Mikroregionem Poličsko, IČ 

70820252, se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička na nákup 

velkoprostorového stanu pro potřeby členských obcí Mikroregionu Poličsko ve 

výši 7869,-Kč. 



K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, č. IE-12-2005870/VB/22 mezi: Obcí Pustá Kamenice, IČ 00277231, 

se sídlem Pustá Kamenice čp. 64, 569 82 a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se 

sídlem Děčín, Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 se zřízením 

jednorázové náhrady ve výši 5000,-Kč. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení příjmů 

v částce 54.000,-Kč a navýšení výdajů v částce 1.128.300,-Kč.  

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce 

v období od 1.1.2017 do 4.9.2017. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou kalkulaci ve výši 593 525,-Kč 

včetně DPH č. cz 105D/2017 – Likvidace dřevomorky domácí v prostorách ZŠ a 

MŠ Pustá Kamenice.  

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice 

o uzavření provozu MŠ dne 29.9.2017. 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili darovací smlouvu č. OŽPZ/17/23761 od 

dárce: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a 

obdarovaným: Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice čp. 64 ve výši 10.000,-Kč 

za umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017 za Cenu naděje pro živý 

venkov. 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě mezi Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 

1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha a Obcí Pustá Kamenice, Pustá 

Kamenice čp. 64, 569 82 Borová s jednorázovou výši úplaty za zřízení služebnosti 

ve výši 900,-Kč. 

 



K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost Základní školy a Mateřské školy 

Pustá Kamenice o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku 

na školní rok 2017/2018 schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obec Pustá Kamenice povoluje 

výjimku z nejnižšího počtu žáků (u ZŠ) v souladu se školským zákonem a 

prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na 

vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. 

K bodu 18) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili, že stočné v budovách ve vlastnictví obce 

Pustá Kamenice (ČOV, OÚ čp. 64, ZŠ a MŠ čp. 118 a KD čp. 130 mimo 

nájemníka obecního bytu) nebude obec sama sobě platit. 

K bodu 19) programu: 

- Různé, diskuze, závěr. 

- Adventní koncert s Domovem české hudby o.p.s. se uskuteční v kostele sv. 

Anny v neděli 3.12.2017 od 14:00 hodin. 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  Jiří Zahálka 

                       Josef Uchytil 

                                                                                      Pustá Kamenice 7.9.2017 
 


