
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 1 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

12.3.2019 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: Hana Kašparová 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Plnění rozpočtu k 28.2.2019 

3. Vzetí na vědomí Usnesení valné hromady ČSAD Ústí nad Orlicí 

4. Projednání žádosti o příspěvek pro Oblastní charitu Polička 

5. Projednání a schválení přezkoumání hospodaření obce a schválení 

závěrečného účtu za rok 2018 a schválení účetní závěrky obce 

zřízené příspěvkové organizace za rok 2018 

6. Projednání a schválení hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2018 

7. Veřejně prospěšné práce v roce 2019 

8. Projednání cenové nabídky REC ing. na výměnu 

provzdušňovacího systému ČOV Pustá Kamenice 

9. Projednání uzavření MŠ v době letních prázdnin – rekonstrukce 

v budově ZŠ a MŠ 

10. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru na podporu 

obchodu Ceiba 

11. Projednání a schválení podání žádosti na vozidlo pro JPO 5 obce 

na rok 2020 

12. Projednání a schválení závěrečného účtu 2018 obce Pustá 

Kamenice 

13. Projednání Smlouvy o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice 

14. Různé, diskuse a závěr 



     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 hodin starosta obce pan Jaroslav 

Sklenář, DiS. a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a toto je 

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

pozvánkách. Upřesnil, že v bodě č. 5 programu schůze bude projednáno pouze 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Ostatní bude projednáno 

v samostatných bodech: č. 6 - hospodaření ZŠ a MŠ Pustá Kamenice za rok 

2018 a č. 12 - závěrečný účet obce Pustá Kamenice za rok 2018. Program 

schůze doplnil o: 

bod č. 14 – Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1 

 

bod. č. 15 - Projednání a schválení vyřazení nepotřebného majetku obce:  

                    starých webových stránek obce Pustá Kamenice, vyřazení  

                    starého výčepního pultu z výčepu kulturního domu a tiskárny  

                    Samsung. 

Zápisem schůze pověřil pana Miroslava Myšku – místostarostu obce. Pro 

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

Zahálku. 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 Jaroslavem 

Sklenářem, DiS. 

K bodu 2) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění rozpočtu k 28.2.2019. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Usnesení valné hromady ČSAD 

Ústí nad Orlicí a.s. ze dne 26.10.2018 (viz. přiložené usnesení k zápisu z jednání 

zastupitelstva). 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o příspěvek z rozpočtu obce na 

zajištění sociálních služeb Oblastní charity Polička pro rok 2019 ve výši 5000,-

Kč. 

 



K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přezkoumání hospodaření obce za rok 

2018, bez výhrad. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2018, 

zřízené příspěvkové organizace, bez výhrad. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádostí na ÚP Svitavy o 

pracovníky na veřejně prospěšné práce. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou nabídku firmy REC. ing. spol. 

s.r.o. Nové Město nad Metují na výměnu provzdušňovacího systému ČOV Pustá 

Kamenice. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili uzavření MŠ v době letních prázdnin, 

neboť zde bude uskutečněna rekonstrukce školní jídelny a chodby v budově ZŠ 

a MŠ. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili poskytnutí finančního daru na podporu 

obchodu Ceiba na kalendářní rok 2019 ve výši 50.000,-Kč. 

 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci na vozidlo pro 

JPO 5 obce na rok 2020, která bude podána v termínu po vyhlášení výzvy o 

požadovanou dotaci. 

 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili závěrečný účet obce Pustá Kamenice za 

rok 2018. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o sdružování prostředků na 

nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 



K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 1 – navýšení 

příjmů ve výši 4900,-Kč - příspěvek na výkon státní správy a navýšení výdajů 

ve výši 50000,-Kč na opravy v kulturním domě (oprava komínu, výměna dveří). 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení nepotřebného majetku obce: 

staré webové stránky obce Pustá Kamenice, vyřazení starého výčepního pultu 

z výčepu kulturního domu a tiskárny Samsung. 

K bodu 16) programu: 

Různé, diskuse, závěr.  

 

Zapsal: Miroslav Myška 

Ověřovatelé:  Vlasta Kynclová 

                       Ing. Jiří Zahálka 

                                    

                        Pustá Kamenice 12.3.2019  


