
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 8 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

19.12.2017 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář DiS., Josef Uchytil,                    

                  Vlasta Kynclová, Hana Kašparová, ing. Alena Černá, ing. Jiří Zahálka 

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.11.2017. 

3. Rozpočet obce na rok 2018. 

4. Návrh rozpočtového výhledu 2018-2021. 

5. Cena vody na rok 2018. 

6. Cena stočného na rok 2018. 

7. Poplatek za odpady v roce 2018. 

8. Členské příspěvky AZASS, Mikroregion Poličsko, MAS. 

9. Projednání plnění Strategického plánu obce Pustá Kamenice. 

10. Projednání žádosti o poskytnutí dotace TJ Pustá Kamenice na rok 

2018. 

11. Projednání žádosti o poskytnutí dotace SALVII, z.ú. Svitavy na 

rok 2018. 

12. Projednání žádosti o poskytnutí dotace SDH Pustá Kamenice na 

rok 2018. 

13. Finanční náležitosti dle NV č. 318/2017 Sb. 

14. Smlouvy o nájmu pozemků. 

15. Činnost finančního a kontrolního výboru v roce 2018. 

16. Rozpočtové vyrovnávací opatření č. 10. 

17. 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. 

Zápisem schůze pověřil paní Hanu Kašparovou – zastupitelku obce. Pro ověření 

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

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 30.11.2017. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočet obce na rok 2018. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh rozpočtového výhledu 2018-2021. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu vody na rok 2018 ve výši 39,50,-Kč 

za 1m3. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu stočného na rok 2018 ve výši 28,55,-

Kč za 1m3. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili poplatek za odpady v roce 2018 na osobu 

a rekreační objekt ve výši 600,-Kč. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili členské příspěvky Svazku obcí AZASS 

ve výši 50,-Kč za osobu a rok, Mikroregionu Poličsko ve výši 2,-Kč za osobu a 

rok a MAS Poličsko z.s. ve výši 5,-Kč za osobu a rok. 

 



K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění Strategického plánu obce Pustá 

Kamenice. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace TJ Pustá 

Kamenice na rok 2018 ve výši 15.000,-Kč. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace SALVII, z.ú. 

Svitavy na rok 2018 ve výši 2.000,-Kč. 

K bodu 12) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace SDH Pustá 

Kamenice na rok 2018 ve výši 15.000,-Kč. 

K bodu 13) programu:  

 

Zastupitelé obce projednali a schválili Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 

11.9.2017 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších 

předpisů. Souběh odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 

obce, kdy se odměna poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn 

za jednotlivé funkce a odměny zastupitelů dle NV č. 318/2017 uvedené v příloze 

č. 1. S odkazem na ustanovení § 77 odst. 3, písm. b) zákona o obcích, s platností 

od 1.1.2018. 

K bodu 14) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvy o nájmu pozemků mezi obcí 

Pustá Kamenice a : Hanou Nekvindovou, Josefem Melezinkem, Jaromírem 

Vařečkou, Janem Oplištilem a JUDr. Jaroslavem Leksou.. 

K bodu 15) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili plán činnosti a kontrol finančního a 

kontrolního výboru na rok 2018. 

 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočtové vyrovnávací opatření č. 10 – 

přebytek ve výši 1.015.500,-Kč.  



K bodu 17) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

 

Ověřovatelé:  ing. Alena Černá 

                       Vlasta Kynclová 

                        

             

                        Pustá Kamenice 19.12.2017  


