
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s  č. 2 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

4.4.2019 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, Hana Kašparová 

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby – dodatek k číslu IE-12-2005974/VB/01 

– Pustá Kamenice – Severozápad, vedení KNN, mezi obcí Pustá 

Kamenice a ČEZ Distribuce a.s. Děčín. 

3. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1008C19/19 mezi obcí 

Pustá Kamenice a Státním pozemkovým úřadem. 

4. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na zajištění péče o 

uživatele s trvalým pobytem v Pusté Kamenici v Domově seniorů 

Drachtinka Hlinsko. 

5. Rozpočtové opatření č. 2 

6. Různé, diskuse, závěr. 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 hodin starosta obce pan Jaroslav 

Sklenář, DiS. 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. 6 – Projednání dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 52041195 „Veřejné 

osvětlení Pustá Kamenice“ mezi VČE – montáže a.s. a obcí Pustá 

Kamenice. 

 

bod. č. 7 - Projednání a schválení koupě pozemků č. 37/2 a st. č. 72 od paní 

L.T. do vlastnictví obce Pustá Kamenice. 



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 – 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 Jaroslavem 

Sklenářem, DiS. 

K bodu 2) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby – dodatek k číslu IE-12-

2005974/VB/01 – Pustá Kamenice – Severozápad, vedení KNN, mezi obcí 

Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce a.s. Děčín. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1008C19/19 mezi 

obcí Pustá Kamenice a Státním pozemkovým úřadem. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace na zajištění 

péče o uživatele s trvalým pobytem v Pusté Kamenici v Domově seniorů 

Drachtinka Hlinsko ve výši 2500,-Kč. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 2 – navýšení 

příjmů ve výši 180000,-Kč a navýšení výdajů ve stejné výši. Jedná se o účelový 

příspěvek dle Dohody ÚP ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SYA-V-3003/2019 UZ 

13101. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 52041195 

„Veřejné osvětlení Pustá Kamenice“ mezi VČE – montáže a.s. a obcí Pustá 

Kamenice. 

 



K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili koupi pozemků č. 37/2 o výměře 35 m2 a 

st. č. 72 o výměře 37 m2 od paní L.T. do vlastnictví obce Pustá Kamenice za 

částku 50,-Kč za m2 (celkem 3600,-Kč). 

K bodu 8) programu: 

Různé, diskuse, závěr.  

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Ing. Alena Černá 

                       Josef Uchytil 

                                    

                                                  Pustá Kamenice 4.4.2019  


