
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 2 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

24.5.2018 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: Hana Kašparová 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.4.2018. 

3. Projednání Směrnice pro nakládání s osobními údaji. 

4. Projednání Smlouvy o poskytnutí služeb Černohlávek oil na sběr 

použitých kuchyňských olejů. 

5. Projednání Smlouvy na projekt veřejného osvětlení. 

6. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova Pardubického kraje evidenční číslo OPŽP/18/22625. 

7. Projednání Smlouvy o poskytování hostingových služeb ALIS, 

spol. s.r.o. číslo INS00256/1. 

8. Rozpočtové opatření č. 3 a 4.  

9. 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. 9 – Projednání nákupu pohárů na rybářské závody Kamenický losos 

v částce 2.000,-Kč.  

- bod č. 10 – Projednání servisní smlouvy mezi Obcí Pustá Kamenice a ing. 

Jiřím Zahálkou na servis místní počítačové sítě. 

- bod č. 11 - Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí z.s. o 3.000,-Kč. 



- bod č. 12 – Projednání žádosti o podporu na babybox. 

- bod č. 13 – Stanovení počtu volených členů zastupitelstva obce Pustá 

Kamenice na volební období 2018 – 2022. 

- bod č. 14 – Vzetí na vědomí závěrečného účtu Mikroregionu Poličsko za rok 

2017 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Poličsko za 

rok 2017. 

- bod č. 15 - Projednání Plánu rozvoje sportu obce Pustá Kamenice. 

- bod č. 16 – Projednání dodatku ke smlouvě s firmou InterSoft s.r.o. Choceň. 

- bod č. 17 -  Žádost o udělení vyjímky z počtu žáků pro školní rok 2018/2019. 

- bod č. 18 – Žádost o schválení omezení provozu MŠ v době letních prázdnin. 

- bod č. 19 – Projednání Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o 

podmínkách Sdílených dat mezi Obcí Pustá Kamenice a Asseco Solutions, a.s. 

Praha. 

- bod č. 20 – Různé, diskuze a závěr 

 
 

     Zápisem schůze pověřil pana Jaroslava Sklenáře DiS.  – místostarostu obce. 

Pro ověření zápisu navrhl zastupitelky - paní ing. Alenu Černou a paní Vlastu 

Kynclovou. Navržené ověřovatelky byly schváleny – 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 30.4.2018. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Směrnici pro nakládání s osobními údaji. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí služeb na sběr 

použitých kuchyňských olejů mezi Obcí Pustá Kamenice a Liborem 

Černohlávkem. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přípravu smlouvy a její doplnění na 

projekt veřejného osvětlení. 

 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje evidenční číslo OPŽP/18/22625 – nákup 

vybavení do kulturního domu ve výši 100.000,-Kč. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytování hostingových 

služeb mezi Obcí Pustá Kamenice  a  ALIS, spol. s.r.o. číslo INS00256/1. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: 

Rozpočtové opatření č. 3 – účelový příspěvek dle Dohody Úřadu práce ČR o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 

fondu č. SYA-VZF-3011/2018. 

Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení výdajů rozpočtu obce na rok 2018 o 

částku 111.100,-Kč (vložení ÚP do geoportálu, podlimitní technické zhodnocení 

ZŠ a MŠ a likvidace dřevomorky v ZŠ a MŠ) 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nákup pohárů na rybářské závody 

Kamenický losos v částce 2.000,-Kč.  

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili servisní smlouvu mezi obcí Pustá 

Kamenice a ing. Jiřím Zahálkou na servis místní počítačové sítě. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádosti o podporu Linky bezpečí z.s. o 

3.000,-Kč. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádost Ludvíka Hesse o podporu na 

babybox v Nemocnici Boskovice. 

 

 

 



K bodu 13) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili stanovení počtu 7 volených členů 

zastupitelstva Obce Pustá Kamenice na volební období 2018 – 2022. 

K bodu 14) programu:  

Zastupitelé obce vzali na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření Mikroregionu Poličsko za rok 2017. 

K bodu 15) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Plán rozvoje sportu obce Pustá Kamenice. 

K bodu 16) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili dodatek ke smlouvě s firmou InterSoft 

s.r.o. Choceň na základě ON GDPR o ochraně osobních údajů. 

K bodu 17) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o udělení vyjímky z počtu žáků 

pro školní rok 2018/2019 – namísto minimálního počtu 24 žáků bude školu 

navštěvovat 22 žáků. 

K bodu 18) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o schválení uzavření provozu MŠ 

a ŠJ od 16.7.2018 – 26.8.2018.  

K bodu 19) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zpracování osobních údajů a 

Smlouvu o podmínkách Sdílených dat mezi obcí Pustá Kamenice a Asseco 

Solutions, a.s. Praha. 

K bodu 20) programu:  

Různé, diskuze, závěr 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Alena Černá 

                       Vlasta Kynclová 

                                    

                                   Pustá Kamenice 24.5.2018  


