
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 4 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

25.6.2019 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. Plnění rozpočtu k 31.5.2019. 

3. Projednání a vzetí na vědomí výroční zprávy Střediska sociálních 

služeb SALVIA, z.ú. Svitavy. 

4. Projednání a vzetí na vědomí závěrečného účtu dobrovolného 

svazku obcí, Svazek obcí AZASS za rok 2018. 

5. Projednání a vzetí na vědomí přezkoumání hospodaření 

Mikroregionu Poličsko za rok 2018. 

6. Projednání cenových nabídek na údržbu umělého trávníku 

s křemičitým vsypaným pískem – místní umělé hřiště. 

7. Projednání cenové nabídky nátěru střechy obecního úřadu. 

8. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace mezi obcí Pustá Kamenice a Mikroregionem Poličsko – 

nákup drobné komunální techniky a vybavení pro členskou obec 

v roce 2019. 

9. 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. 9 – Rozpočtové opatření č. 5 – navýšení rozpočtu jak v příjmech, tak 

i ve výdajích o částku 110 000,-Kč na účelovou neinvestiční dotaci 



z Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2019 na projekt: 

„Oprava chodby a výdejny stravy v ZŠ a MŠ Pustá Kamenice.  

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

zápisu navrhl zastupitele – 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 plnění rozpočtu obce k 31.5.2019. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí výroční zprávu Střediska 

sociálních služeb SALVIA, z.ú. Svitavy. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěrečný účet dobrovolného 

svazku obcí, Svazek obcí AZASS za rok 2018. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí přezkoumání hospodaření 

Mikroregionu Poličsko za rok 2018. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou nabídku na údržbu umělého 

trávníku s křemičitým vsypaným pískem – místní umělé hřiště od Davida K. 

z firmy Umělky. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou nabídku nátěru střechy obecního 

úřadu od Zbyňka O. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

neinvestiční dotace mezi obcí Pustá Kamenice a Mikroregionem Poličsko – 

nákup drobné komunální techniky a vybavení pro členskou obec v roce 2019. 



K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: Rozpočtové opatření č. 5 – navýšení 

rozpočtu jak v příjmech tak i ve výdajích o částku 110.000,-Kč na účelovou 

neinvestiční dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2019 

na projekt: „Oprava chodby a výdejny stravy v ZŠ a MŠ Pustá Kamenice.  

K bodu 10) programu: 

 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty o započetí jednání s Vodními zdrojemi Chrudim o 

vybudování dalšího vrtu zdroje pitné vody na katastru obce Pustá 

Kamenice 

- Informace starosty o schválení podaných žádostí o dotace z MMR na 

místní komunikace v obci Pustá Kamenice 

- Informace starosty o záměru SŽDC zrušit některé železniční přejezdy 

v k.ú. Pustá Kamenice.  

- Informace starosty o plánované celkové rekonstrukci silnice č.III/3548 – 

páteřní komunikace obcí, která je v majetku SÚS Pardubického kraje, 

plánovanou na rok 2020 

 

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Josef Uchytil 

                      Ing. Alena Černá 

                                    

                                                                             Pustá Kamenice 25.6.2019  


