
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s č. 7 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

21.11.2017 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, Josef Uchytil 
 

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.10.2017. 

3. Projednání Dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 6.10.2017 a cenové 

nabídky s firmou Ochrana – dřeva, s.r.o. na likvidaci dřevomorky 

v budově ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. 

4. Inventarizační komise a provedení inventur. 

5. Projednání žádosti o dotaci – FS ČCE Krouna. 

6. Rozpočtové opatření č. 9. 

7. Informace k GDPR 

8. 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. 8 – Projednání vyřazení majetku obce (barevná laserová tiskárna EPSON, 

barevná tiskárna CANON, křovinořez a motorová pila) 

- bod č. 9 – Projednání záměru prodeje části pozemku dle nového geometrického 

plánu z parcelního čísla 1319/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace) 

- bod č. 10 – Projednání a schválení Smlouvy o zprostředkování kulturní akce – 

adventního koncertu v kostele sv. Anny s Domovem české hudby o.p.s., Šaldova 

544/6, 180 00 Praha 8 dne 3.12.2017 za částku 10.000,-Kč. 



- bod č. 11 - Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku projednávání přestupků č. 11/2017-P mezi Městem Polička 

a Obcí Pustá Kamenice. 

- bod č. 12 – Projednání a schválení dodatku č. 9 ke smlouvě č. 

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

komunálního odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 

1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna Nasavrky a obcí Pustá Kamenice, Pustá 

Kamenice čp. 64, 569 82 Borová. 

 

     Zápisem schůze pověřil zastupitelku paní Hanu Kašparovou. Pro ověření 

zápisu navrhl zastupitele – pana Josefa Uchytila a pana ing. Jiřího Zahálku. 

Navržení ověřovatelé byli schváleni – 7 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva 

neměl doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního jednání zastupitelé 

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 31.10.2017. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 

6.10.2017 a cenovou nabídku 223.325,-Kč s DPH, uzavřený 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.  

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili provedení inventur a inventarizační komise 

ve složení: 

 

SDH: Miroslav Tušla, Jiří Holec, Josef Uchytil 

OÚ: Miroslav Myška, Vlasta Kynclová, Iveta Kynclová 

KD: Miroslav Myška, ing. Alena Černá, Iveta Kynclová 

ZŠ a MŠ: Mgr. Jana Kulichová, Dita Hromádková DiS., ing. Jiří Zahálka 

 



K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o dotaci z obecního rozpočtu na rok 

2018 pro FS ČCE v Krouně ve výši 15.000,-Kč. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 9 – navýšení 

rozpočtu o příjmy ve výši 93.000,-Kč (70.000,-Kč popl. odnětí poz. funkce lesa, 

13.000,-Kč daň z hazardních her a 10.000,- Kč příjmy z pronájmu KD) a navýšení 

rozpočtu o výdaje ve výši 250.000,-Kč – likvidace dřevomorky v ZŠ a MŠ. 

 

K bodu 7) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí informaci k GDPR – ochrana 

osobních údajů. 

 

K bodu 8) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení majetku obce (barevná laserová 

tiskárna EPSON, barevná tiskárna CANON, křovinořez a motorová pila) 

v důsledku značného opotřebení a nefunkčnosti. 

 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili prodej části pozemku parcelního čísla 

1319/1 na základě nového geometrického plánu: Jaroslavu Sklenářovi DiS., Ing. 

Josefu Melezinkovi a manželům Balcarovým za cenu 20,-Kč/m2. 

 

K bodu 10) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zprostředkování kulturní akce 

– adventního koncertu v kostele sv. Anny s Domovem české hudby o.p.s., 

Šaldova 544/6, 180 00 Praha 8 dne 3.12.2017 za částku 10.000,-Kč. 

 

K bodu 11) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili Veřejnoprávní smlouvu o výkonu 

přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků č. 11/2017-P mezi 

Městem Polička a Obcí Pustá Kamenice. 

 

 

 

 



K bodu 12) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 

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

komunálního odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 

1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna Nasavrky a obcí Pustá Kamenice, Pustá 

Kamenice čp. 64, 569 82 Borová. 

 

K bodu 13) programu: 

 

(Různé diskuze, závěr) 

- Starosta přítomné zastupitele seznámil s nabídkou SMS ČR ohledně 

zásobníku reflexních prvků, který bude po obdržení umístěn u budovu 

ZŠ a MŠ v Pusté Kamenici. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  Josef Uchytil 

                       Ing. Jiří Zahálka 

                                                                                    Pustá Kamenice 21.11.2017 
 


