
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 3 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

10.7.2018 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář DiS., Vlasta Kynclová,                   

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

Omluveni: Josef Uchytil 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.6.2018. 

3. Projednání Sazebníku úhrad za poskytnutí informací. 

4. Projednání Smlouvy č. 52041195 o dílo na veřejné osvětlení 

s VČE-montáže, a.s. 

5. Projednání Smlouvy o dílo č. 49/2018 na veřejné osvětlení u 

UNIMONT JCK s.r.o. 

6. Vzetí na vědomí závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí 

Svazek obcí AZASS za rok 2017. 

7. Rozpočtové opatření č. 5,6 

8. Různé, diskuse, 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. 7 – Projednání a schválení Smlouvy o provedení hudební produkce. 

- bod č. 8 – Projednání a schválení potvrzení ředitelky ZŠ a MŠ ve funkci.  

- bod č. 9 – Projednání a schválení Knihovního řádu Místní lidové knihovny 

                    v Pusté Kamenici 

 

 



- bod č. 10 – Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace   

                      s Mikroregionem Poličsko nákup mobiliáře pro potřeby členských   

                      obcí. 

- bod č. 11 – Projednání a schválení smlouvy o dodávce služeb uzavřené dle  

                      § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. – zajištění poradenské  

                      činnosti. 

 

     Zápisem schůze pověřil paní Hanu Kašparovou – zastupitelku obce. Pro 

ověření zápisu navrhl zastupitele - pana ing. Jiřího Zahálku a ing. Alenu Černou.  

Navržení ověřovatelé byli schváleni – 6 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva 

neměl doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního jednání 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 30.6.2018. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Sazebník úhrad za poskytnutí informací. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo č. 52041195 na veřejné 

osvětlení s VČE-montáže, a.s. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo č. 49/2018 – „Zemní 

práce při výstavbě VO v Pusté Kamenici“ s firmou UNIMONT JCK s.r.o., 

Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěrečný účtu dobrovolného 

svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2017. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 5 – účelová 

neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 

2018 na projekt: „Nákup vybavení do kulturního domu“ ve výši 100.000,-Kč. 



Rozpočtové opatření č. 6 -  navýšení rozpočtu na výdajích ve výši 26.000,-Kč 

(oprava komunikací, záležitosti sdělovacích prostředků). 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o provedení hudební produkce 

s Kapesní Kapelou Kapka na oslavy vítězství obce v soutěži Vesnice 

Pardubického kraje roku 2018. 

 

K bodu 9) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili potvrzení ředitelky ZŠ a MŠ ve funkci.  

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Knihovní řád Místní lidové knihovny 

v Pusté Kamenici. 

K bodu 11) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace s Mikroregionem Poličsko - nákup mobiliáře pro potřeby členských                        

obcí. 

K bodu 12) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dodávce služeb uzavřené dle § 

1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. – zajištění poradenské činnosti. 

 

K bodu 13) programu:  

Různé, diskuse, závěr. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

 

Ověřovatelé:  ing. Jiří Zahálka 

                       ing. Alena Černá  

                        

             

                                   Pustá Kamenice 10.7.2018  


