
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 4 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

6.9.2018 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  ing. Alena Černá, ing. Jiří Zahálka 

Omluveni: Josef Uchytil, Hana Kašparová 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.8.2018. 

3. Projednání dvou Smluv s Pardubickým krajem. 

4. Projednání celostátní veřejné sbírky. 

5. Rozpočtové opatření č. 7. 

6. Různé, diskuse, závěr. 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 hodin starosta obce pan Miroslav 

Myška a konstatoval, že je přítomno 5 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 Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 

9.3.2018 mezi Obcí Pustá Kamenice a paní H.D. o ukončení smlouvy a vrácení 

poměrné části poskytnutého peněžního daru. 

 

- bod č. 8 – Projednání a schválení doplnění Místního programu obnovy venkova 

na rok 2019 o akci: „Rekonstrukce chodby a výdejny stravy v ZŠ a MŠ Pustá 

Kamenice“. 

 

- bod č. 9 – Projednání a schválení podání žádosti na Pardubický kraj v Programu 

obnovy venkova na rok 2019 – „Rekonstrukce chodby a výdejny stravy v ZŠ a 

MŠ Pustá Kamenice“. 



     Zápisem schůze pověřil pana Jaroslava Sklenáře – místostarostu obce. Pro 

ověření zápisu navrhl zastupitele - pana ing. Jiřího Zahálku a paní Vlastu 

Kynclovou.  Navržení ověřovatelé byli schváleni – 5 hlasy pro. Nikdo z členů 

zastupitelstva neměl doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního 

jednání schválili - 5 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 31.8.2018. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: 

1. Darovací smlouvu evidenční číslo OŽPZ/18/24265 mezi dárcem: Pardubický 

kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a Obcí Pustá Kamenice, Pustá 

Kamenice čp. 64, 569 82 p. Borová – poskytnutí peněžního daru ve výši 500.000,-

Kč za umístění v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2018“ – Zlatá stuha – vítěz 

krajského kola. 

2. Darovací smlouvu evidenční číslo OŽPZ/18/24071 mezi dárcem: Pardubický 

kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a Obcí Pustá Kamenice, Pustá 

Kamenice čp. 64, 569 82 p. Borová – poskytnutí peněžního daru ve výši 30.000,-

Kč za umístění v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2018“ – Za vzorné vedení 

obecní knihovny. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

3330,-Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České 

republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno 

Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.:KUZL60663/2018. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 7 – navýšení 

příjmů o 10.000,-Kč – daň z hazardních her a navýšení výdajů ve výši 390.000,-

Kč – (pořízení pamětní desky padlých občanů za I. sv. války, nákup reklamního 

a dalšího materiálu, nákup ostatních služeb, pohoštění v souvislosti se 



slavnostním vyhlášením soutěže Vesnice roku 2018, nákup triček a ostatní 

mzdové výdaje). 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 1 k darovací smlouvě ze dne 

9.3.2018 mezi Obcí Pustá Kamenice a paní H.D. o ukončení smlouvy a vrácení 

poměrné části poskytnutého peněžního daru. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili doplnění Místního programu obnovy 

venkova na rok 2019 - „Rekonstrukce chodby a výdejny stravy v ZŠ a MŠ Pustá 

Kamenice“. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti na Pardubický kraj 

v Programu obnovy venkova na rok 2019 – „Rekonstrukce chodby a výdejny 

stravy v ZŠ a MŠ Pustá Kamenice“. 

K bodu 9) programu: 

Různé, diskuse, závěr. 

 

Zapsal: Jaroslav Sklenář DiS. 

 

Ověřovatelé:  ing. Jiří Zahálka 

                       Vlasta Kynclová  

                        

             

                                                                                      Pustá Kamenice 6.9.2018 


