
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 1 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

9.3.2018 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 28.2.2018. 

3. Projednání žádosti o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti 

Pustá Kamenice na restaurování dveří do sakristie kostela sv. 

Anny. 

4. Projednání a schválení přezkoumání hospodaření obce a schválení 

závěrečného účtu za rok 2017 a schválení účetní závěrky obce 

zřízené příspěvkové organizace za rok 2017. 

5. Rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2017. 

6. Projednání Smlouvy o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou 

knihovnou ve Svitavách. 

7. Projednání žádosti o dotaci Oblastní charitě Polička. 

8. Projednání přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2018. 

9. Veřejně prospěšné práce 2018. 

10. Projednání žádosti o finanční dar na podporu provozování 

obchodu se smíšeným zbožím v Pusté Kamenici. 

11. Projekt veřejného osvětlení. 

12. Vyřazení nepotřebného majetku. 

13. GDPR. 

14. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2. 

15. Různé, diskuse, 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. 15 – Projednání smlouvy o bezúplatném převodu mezi Mikroregionem 

Poličsko a obcí Pustá Kamenice. 

- bod č. 16 – Projednání oznámení firmy INTERSOFT o změně technologie 

v rámci poskytování datových služeb. 

- bod č. 17 - Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12133681 o poskytnutí 

podpory ze SFŽP ČR. 

- bod č. 18 – Projednání nabídky koupě pozemků p.č. 1545/4, 1545/9 a 1610/15 

v k.ú. Pustá Kamenice. 

- bod č. 19 – Projednání žádosti o schválení uzavření provozu MŠ a zároveň i ŠJ 

dne 30.4.2018. 

- bod č. 20 – Projednání žádosti o možnosti čerpání rezervního fondu v průběhu 

roku 2018 k dalšímu rozvoji činnosti školy. 

- bod č. 21 – Projednání cenové nabídky na pamětní desku ke 100. výročí 

vzniku Československé republiky. 

- bod č. 22 – nové internetové stránky obce 
 

     Zápisem schůze pověřil paní Hanu Kašparovou – zastupitelku obce. Pro 

ověření zápisu navrhl zastupitele - pana ing. Jiřího Zahálku a pana Josefa 

Uchytila. Navržení ověřovatelé byli schváleni – 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 28.2.2018. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace 

Římskokatolické farnosti Pustá Kamenice na restaurování dveří do sakristie 

kostela sv. Anny ve výši 10.000,-Kč. 

 



K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přezkoumání hospodaření obce a 

schválení závěrečného účtu za rok 2017 – bez výhrad a schválení účetní závěrky 

obce zřízené příspěvkové organizace za rok 2017. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ 

za rok 2017 a převedení zbývajících nevyčerpaných finančních prostředků ve 

výši 33.460,29,-Kč do rezervního fondu školy. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o sdružování prostředků na 

nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou 

knihovnou ve Svitavách ve výši 5,-Kč/obyvatel obce. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o dotaci Oblastní charitě Polička 

ve výši 2000,-Kč. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 

2018. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přihlášku na tři místa na veřejně 

prospěšné práce 2018 od Úřadu práce Svitavy. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost paní Hany Drozdové o finanční 

dar na podporu provozování obchodu se smíšeným zbožím v Pusté Kamenici ve 

výši 40.000,-Kč. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vypracovaný projekt veřejného osvětlení 

v obci Pustá Kamenice. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ 

Pustá Kamenice – 3 ks regálů z papírového nábytku, 1 ks videorekordér GOLD 

STAR, 1 ks tiskárny BJC-250 ex, 1 ks školní tabule, 1 ks televize Daewoo, 1 ks 

průtokový ohřívač vody a 1 ks kuchyňský stroj A2-1. 



K bodu 13) programu:  

Zastupitelé obce vzali na vědomí přípravu a realizaci GDPR se Sdružením 

místních samospráv ČR. 

K bodu 14) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 1 - neinvestiční 

účelová dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta 

České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna a 26. a 27. ledna 2018 a 

Rozpočtové opatření č. 2 – navýšení rozpočtu na finanční dotaci pro Farní sbor 

Českobratrské církve evangelické v Krouně v částce 15.000,-Kč a 

Římskokatolické církve v Pusté Kamenici v částce 10.000,-Kč. 

K bodu 15) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili smlouvu o bezúplatném převodu 

kontejneru na komunální odpad a 2 ks velkoplošných map mezi Mikroregionem 

Poličsko a obcí Pustá Kamenice. 

K bodu 16) programu:  

 

Zastupitelé obce projednali a schválili oznámení firmy INTERSOFT Choceň o 

změně technologie v rámci poskytování datových služeb. 

K bodu 17) programu:  

 

Zastupitelé obce projednali a schválili dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12133681 o 

poskytnutí podpory ze SFŽP ČR o změně bankovního spojení a účtu pro splátky 

zapůjčených finančních prostředků splatné k 30.6.2018 a následující. 

 

K bodu 18) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili koupě pozemků p.č. 1545/4, 1545/9 a 

1610/15 v k.ú. Pustá Kamenice za částku 10.880,-Kč od Marie Beranové a Dany 

Veselkové. 

K bodu 19) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice 

o schválení uzavření provozu MŠ a zároveň i ŠJ dne 30.4.2018. 

 

 



K bodu 20) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice 

o možnosti čerpání rezervního fondu v průběhu roku 2018 k dalšímu rozvoji 

činnosti školy. 

K bodu 21) programu:  

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí cenovou nabídku na pamětní 

desku ke 100. výročí vzniku Československé republiky s tím, že bude s firmou 

Life Blansko vedeno další jednání. 

K bodu 22) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili vytvoření nových webových stránek obce. 

K bodu 23) programu:  

Různé, diskuze a závěr. 

 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

 

Ověřovatelé:  ing. Jiří Zahálka 

                       Josef Uchytil 

                        

             

                                   Pustá Kamenice 9.3.2018  


