
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s č. 6 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

5.10.2017 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Hana Kašparová, ing. Jiří Zahálka, Vlasta Kynclová,  
 

Omluveni: Josef Uchytil 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.9.2017. 

3. Projednání Smlouvy o dílo s firmou Ochrana – dřeva, s.r.o. na 

likvidaci dřevomorky v budově ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. 

4. Vzdělávací program „Zastupitel v kurzu“. 

5. Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8. 

6. Různé diskuze, závěr. 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 hodin starosta obce pan Miroslav 

Myška a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a toto je schopné 

usnášení. Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na pozvánkách. 

Program schůze doplnil o: 

 

- bod č. 6 – Projednání žádosti hokejového týmu Pustá Kamenice o poskytnutí                      

                    finančního daru na nadcházející hokejovou sezónu. 

- bod č.7 – Pověření kontrolního výboru kontrolou faktur od VHOS a.s.  

                   Moravská Třebová. 

     Zápisem schůze pověřil zastupitelku paní Hanu Kašparovou. Pro ověření 

zápisu navrhl zastupitelky - paní Vlastu Kynclovou a paní ing. Alenu Černou. 

Navržené ověřovatelky byly schváleny – 6 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva 

neměl doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního jednání zastupitelé 

schválili - 6 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 30.9.2017. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo uzavřenou mezi 

objednatelem: Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová, IČ 

00277231 a zhotovitelem: OCHRANA – DŘEVA s.r.o., Doubravice 6, 789 82 

Moravičany, IČ 05659965 na likvidaci dřevomorky v prostorech Základní školy 

a Mateřské školy Pustá Kamenice v ceně za dílo 593 525,-Kč včetně DPH. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí připravovaný vzdělávací program 

„Zastupitel v kurzu“, který bude probíhat od října 2017 do června 2018 a lze se 

na něj bezplatně přihlásit. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 7 – příjem ve výši 

10.000,-Kč – neinvestiční peněžní dar od Pardubického kraje za umístění 

v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017 za „Cenu naděje za živý venkov“ a 

výdej ve výši 10.000,-Kč na opravy a udržování v kulturním domě a Rozpočtové 

opatření č. 8 – příjem neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených 

s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 

2017 ve výši 19 749,-Kč. 

K bodu 6) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost hokejového týmu Pustá Kamenice 

o poskytnutí finančního daru na nadcházející hokejovou sezónu – schválena 

částka ve výši 15.000,-Kč.     

 

K bodu 7) programu: 

 

Zastupitelé obce pověřili kontrolní výbor kontrolou faktur od VHOS a.s.  

Moravská Třebová. 

 



Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  Vlasta Kynclová 

                       Ing. Alena Černá 

                                                                                      Pustá Kamenice 5.10.2017 
 


