
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 5 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

18.12.2018 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Vlasta Kynclová, Hana Kašparová, ing. Alena Černá,  

Omluveni: ing. Jiří Zahálka 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.11.2018 

3. Rozpočet obce na rok 2019 

4. Návrh rozpočtového výhledu 2019-2022 

5. Projednání ceny vodného na rok 2019 

6. Projednání ceny stočného na rok 2019 

7. Projednání poplatku za odpady v roce 2019 

8. Projednání členských příspěvků AZASS, Mikroregion Poličsko a 

MAS Poličsko 

9. Projednání plnění Strategického plánu obce Pustá Kamenice 

10. Projednání Plánu financování obnovy kanalizační infrastruktury  

ve vlastnictví obce Pustá Kamenice 

11. Projednání Plánu financování obnovy vodovodu ve vlastnictví 

obce Pustá Kamenice 

12. Projednání Smlouvy o zpracování digitálních dat v systému GIS 

VHOS, a.s. 

13. Projednání dodatku ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení 

tuhého komunálního odpadu na rok 2019 

14. Projednání Rozhodnutí MÚ Polička, odboru územního plánování, 

rozvoje a životního prostředí, vodoprávního úřadu – povolení 

k nakládání s vodami z ČOV 



15. Projednání žádosti o poskytnutí dotace TJ Pustá Kamenice na rok 

2019 

16. Projednání žádosti o poskytnutí dotace SDH Pustá Kamenice na 

rok 2019 

17. Projednání žádosti o poskytnutí dotace SALVII, z.ú. Svitavy na 

rok 2019 

18. Projednání plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 

2019 

19. Rozpočtové vyrovnávací opatření č. 10 

20. Projednání návrhu smluvního vztahu s I. Agro Oldřiš o výši 

pachtovného 

21. Projednání nájemní smlouvy č. 118N18/19 mezi obcí Pustá 

Kamenice a Státním pozemkovým úřadem 

22. Projednání souhlasu obce ve věci úplatného převodu pozemku 

č.37/1 o výměře 143 m2 mezi Státním pozemkovým úřadem a obcí 

Pustá Kamenice 

23. Projednání Smlouvy o uložení bioodpadu na kompostárně 

v Borové 

24. Projednání podání žádostí o dotace z programu Podpory a obnovy 

rozvoje venkova z MMR ČR na opravy místních komunikací – 

položení nového asfaltového povrchu  

25. Projednání a vzetí na vědomí Protokolu o výsledku veřejnoprávní 

kontroly o poskytnutí dotace z MMR ČR. 

26. Projednání pořízení nového nerezového výčepního stolu do výčepu 

kulturního domu. 

27. Různé, diskuse, 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. Program schůze doplnil o: 

bod č. 27 – Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice o 

uzavření provozu MŠ a ŠJ ve dnech 3.1 a 4.1.2019. 

bod č. 28 – Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Pustá Kamenice na rok 

2019. 



bod č. 29 – Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ 

na rok 2020 a 2021. 

Zápisem schůze pověřil paní Hanu Kašparovou – zastupitelku obce. Pro ověření 

zápisu navrhl zastupitele - paní ing. Alenu Černou a pana Josefa Uchytila. 

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 30.11.2018. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočet obce na rok 2019. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh rozpočtového výhledu 2019-2022. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu vody na rok 2019 ve výši 39,80,-Kč 

za 1m3. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu stočného na rok 2019 ve výši 31,50,-

Kč za 1m3. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili poplatek za odpady v roce 2019 na osobu 

a rekreační objekt ve výši 600,-Kč. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili členské příspěvky Svazku obcí AZASS 

ve výši 50,-Kč za osobu a rok, Mikroregionu Poličsko ve výši 2,-Kč za osobu a 

rok a MAS Poličsko z.s. ve výši 7,-Kč za osobu a rok. 

 



K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění Strategického plánu obce Pustá 

Kamenice. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Plán financování obnovy kanalizační 

infrastruktury ve vlastnictví obce Pustá Kamenice. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Plán financování obnovy vodovodu ve 

vlastnictví obce Pustá Kamenice. 

K bodu 12) programu 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zpracování digitálních dat 

v systému GIS VHOS, a.s.. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili dodatek ke Smlouvě na zajištění odvozu a 

uložení tuhého komunálního odpadu na rok 2019. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Rozhodnutí MÚ Polička, odboru 

územního plánování, rozvoje a životního prostředí, vodoprávního úřadu – 

povolení k nakládání s vodami z ČOV. 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace TJ Pustá 

Kamenice na rok 2019 ve výši 15.000,-Kč. 

K bodu 16) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace SDH Pustá 

Kamenice na rok 2019 ve výši 15.000,-Kč. 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace SALVII, z.ú. 

Svitavy na rok 2019 ve výši 2.000,-Kč. 

K bodu 18) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plán činnosti finančního a kontrolního 

výboru na rok 2019. 



K bodu 19) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočtové vyrovnávací opatření č. 10 

s přebytkem ve výši 1 927 800,-Kč. 

K bodu 20) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh smluvního vztahu s I. Agro Oldřiš 

o výši pachtovného – smluvní vztah na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou na 10 

let – výše pachtovného 3.000,-Kč/ha propachtované půdy + uhrazená daň 

z nemovitostí. 

K bodu 21) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nájemní smlouvu č. 118N18/19 mezi obcí 

Pustá Kamenice a Státním pozemkovým úřadem. 

K bodu 22) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili souhlas obce ve věci úplatného převodu 

pozemku č.37/1 o výměře 143 m2 mezi Státním pozemkovým úřadem a obcí 

Pustá Kamenice. 

K bodu 23) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o uložení bioodpadu na 

kompostárně v Borové. 

K bodu 24) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádostí o dotace: 

 

a) Oprava místních komunikací – položení nového asfaltového 

povrchu – MK č. 1c (od Otradovských k Mlynářovým u Peci) a 

MK č. 22 c (od silnice u Sejkorových směrem k rybníku) – budou 

podány žádosti o dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova MMR ČR – dotační titul 117d8210D – Podpora vítězů 

soutěže Vesnice roku 

b) Oprava místních komunikací - položení nového asfaltového 

povrchu - MK č. 8c (od Pokorných směrem k Habalovým) a MK č. 

MK č. 17c4 – od Houdkových směrem k Mlynářovým na horním 

konci) - bude podána žádost o dotaci z Programu obnovy a rozvoje 

venkova MMR ČR - dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy 

místních komunikací 



K bodu 25) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní 

kontroly o poskytnutí dotace z MMR ČR – kontrola proběhla bez závad. 

K bodu 26) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili pořízení nového nerezového výčepního 

stolu do výčepu kulturního domu. 

K bodu 27) programu: 

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

o uzavření provozu MŠ a ŠJ ve dnech 3.1 a 4.1.2019. 

K bodu 28) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočet ZŠ a MŠ Pustá Kamenice na rok 

2019. 

K bodu 29) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 

Pustá Kamenice na rok 2020 a 2021. 

K bodu 30) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé:  ing. Alena Černá 

                       Josef Uchytil 

                                    

                        Pustá Kamenice 18.12.2018  


