
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 5 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

27. 8. 2019 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Jaroslav Sklenář, DiS., Miroslav Myška, Vlasta Kynclová,                    

                  Ing. Alena Černá, Ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová 

Omluveni: Josef Uchytil 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.7.2019. 

3. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Pustá 

Kamenice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

na území obce Pustá Kamenice. 

4. Projednání a schválení příkazní smlouvy o provedení výběrového 

řízení na zadávání veřejných zakázek na akci: „Oprava místních 

komunikací – MK č. 8c, MK č. 17c4 a MK č. 1c a MK č. 22c. 

5. Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na zakázku 

malého rozsahu na akci: „Oprava místních komunikací – MK č. 

8c, č. 17c4 a MK č. 1c, č. 22c“ a schválení návrhu smlouvy o dílo 

s vítěznou firmou na akci: „Oprava místních komunikací – MK č. 

8c, č. 17c4 a MK č. 1c, č. 22c“. 

6. Projednání a schválení Souhlasného prohlášení o nabytí 

příslušnosti hospodařit a o vlastnictví ČR k nemovitostem. 

7. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z POV 

Pardubického kraje na rok 2020. 

8. Projednání nabídky firmy InterSoft na vypracování pasportu 

hřbitova. 

9. Projednání nabídky vydání knihy Svitavsko z nebe s prezentací 

obce Pustá Kamenice 



10. Informace ohledně vyhledání doplňujícího vodního zdroje pro 

zásobování obce pitnou vodou. 

11. 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. 11 – Projednání a schválení konání adventního koncertu 

v kostele sv. Anny dne 8.12.2019 

- bod. č. 12 – Rozpočtové opatření č. 6 , č. 7.  

- bod č. 13 – Projednání a schválení výměny míchadla na ČOV 

v důsledku havarijního stavu. 

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

zápisu navrhl zastupitele – Ing. Jiřího Zahálku a paní Vlastu Kynclovou. 

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 obce k 31.7.2019. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Obecně závaznou vyhlášku obce Pustá 

Kamenice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Pustá 

Kamenice. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili příkazní smlouvu o provedení 

výběrového řízení na zadávání veřejných zakázek na akci: „Oprava místních 

komunikací – MK č. 8c, MK č. 17c4 a MK č. 1c a MK č. 22c. 

 

 



K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: 

a) uchazeče M-Silnice, a.s., se sídlem Husova 1697, 530 00 Pardubice jako 

nejvhodnější nabídku na základě doporučení hodnotící komise z výběrového 

řízení na akci „Oprava místních komunikací – MK č. 8c, č. 17c4 a MK č. 1c, č. 

22c“  

b) návrh smlouvy o dílo s firmou M-Silnice, a.s., se sídlem Husova 1697, 530 

00 Pardubice na akci: „Oprava místních komunikací – MK č. 8c, č. 17c4 a MK 

č. 1c, č. 22c“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Souhlasné prohlášení o nabytí příslušnosti 

hospodařit a o vlastnictví ČR k nemovitostem mezi obcí Pustá Kamenice a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 

zastoupené na základě pověření Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy 

Pardubice ve věci pozemkových parcel p.č. 1261/7 o výměře 17 m2 a p.č. 

1261/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Pustá Kamenice. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci z POV 

Pardubického kraje na rok 2020 a zadání vypracování projektové dokumentace 

na akci „Oprava vnitřních prostor budovy obecního úřadu Pustá Kamenice“. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nabídku firmy InterSoft na vypracování 

pasportu místních hřbitovů dle cenové nabídky – doporučené položky. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili nabídku na zpracování a vydání knihy 

Svitavsko z nebe s prezentací obce Pustá Kamenice. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce vzali na vědomí informaci starosty obce ohledně průběhu a 

příprav vyhledání doplňujícího vodního zdroje pro zásobování obce pitnou 

vodou. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili uspořádání adventního koncertu v kostele 

sv. Anny dne 8.12.2019 s Domovem české hudby o.p.s.. 



K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: 

Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení rozpočtu jak v příjmech, tak i ve výdajích 

o částku 60 000,-Kč – účelový příspěvek dle Dohody Úřadu práce ČR o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku č. SYA-V-3003/2019 UZ 13101.  

Rozpočtové opatření č. 7 – navýšení výdajů na opravy a udržování ČOV a na 

regeneraci tenisového hřiště, vše v celkové výši 284 000,-Kč. 

K bodu 13) programu:  

Zastupitelé obce projednali a schválili výměnu míchadla na ČOV v důsledku 

havarijního stavu. 

K bodu 14) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty o započetí zpracovávání projektové dokumentace na 

Rekonstrukci silnice č. III/3548 Pustá Kamenice – křiž. S č. III/3545, PD 

a vyjádření obce Pustá Kamenice k existenci inženýrských sítí v této 

komunikaci. 

- Informace starosty o podání žádosti na Katastrální úřad Svitavy ohledně 

změny druhu pozemku par. č. st. 72 v k.ú. Pustá Kamenice. 

- Informace starosty o průběhu prací na budování nového veřejného 

osvětlení. 

- Informace starosty o datumu uzávěrky PK listů č. 3/2019  

 

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: ing. Jiří Zahálka 

                      Vlasta Kynclová 

                                    

                                                                             Pustá Kamenice 27.8.2019  


