
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 7 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

19. 11. 2019 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová, Vlasta Kynclová 

Omluveni: Ing. Alena Černá  

Občané: 1 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.10.2019. 

3. Projednání Dodatku č. 3 SOD 52041195 „Veřejné osvětlení Pustá 

Kamenice“ mezi Obcí Pustá Kamenice a VČE – montáže a.s. 

4. Projednání Rozpočtového opatření č. 9 a č. 10. 

5. Projednání a vzetí na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

identifikační číslo 117D8210A1120 na akci „Oprava místních 

komunikací MK č. 8c a MK č. 17c4. 

6. Projednání Dodatku č. 1 Smlouvy o zpětném odběru použitého 

rostlinného oleje s firmou Černohlávek. 

7. Projednání Servisní smlouvy č. 490192332 programového 

vybavení CODEXIS GREEN mezi obcí Pustá Kamenice a firmou 

ATLAS consulting spol. s.r.o. 

8. Projednání cen vodného a stočného na rok 2020. 

9. Projednání oznámení O2 Czech Republic o zrušení veřejného 

telefonního automatu u budovy bývalé mlékárny. 

10. Projednání a schválení inventarizačních komisí. 

11. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi 

ČEZ  Distribuce a.s. a obcí Pustá Kamenice. 

12. Různé, diskuze, 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. 12 – Projednání podání žádosti o dotaci v rámci Operačního 

programu životní prostředí na akci „Protipovodňová opatření obce 

Pustá Kamenice“, včetně pořízení nového digitálního veřejného 

rozhlasu.  

- Bod č. 13 – Projednání Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 

S/5000011/05600168/001/2009 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu mezi obcí Pustá Kamenice a AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. Nasavrky. 

- bod č. 14 – Projednání žádosti o dotaci z obecního rozpočtu na rok 

2020 – žadatel Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.  

- bod č. 15 – Projednání vyřazení nepotřebného majetku – staré obecní 

meteostanice z důvodu neopravitelnosti. 

Starosta dále navrhl, aby bod č. 3 byl stažen z programu schůze a byl projednán 

až na dalším nadcházejícím zastupitelstvu obce. 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 31.10.2019. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili stažení tohoto bodu programu z dnešního 

zasedání zastupitelstva s tím, že bude projednán až na nadcházející schůzi 

zastupitelstva. Jedná se o Dodatek č. 3 SOD 52041195 „Veřejné osvětlení Pustá 

Kamenice“ mezi Obcí Pustá Kamenice a VČE – montáže a.s., Arnošta 

z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice o změně termínu splnění díla. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: 

Rozpočtové opatření č. 9 – účelová neinvestiční dotace z MMR ČR – Podpora 

rozvoje regionů 2019+ na Opravu místních komunikací – MK č. 8c a MK č. 

17c4. 



Rozpočtové opatření č. 10 – navýšení výdajů na opravu jídelny a chodby v ZŠ 

a MŠ Pustá Kamenice ve výši 120 000,-Kč. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

identifikační číslo 117D8210A1120 na akci „Oprava místních komunikací MK 

č.8c a MK č. 17c4.“ 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 1 – Smlouvy o zpětném 

odběru použitého rostlinného oleje s firmou Černohlávek. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Servisní smlouvu č. 490192332 

programového vybavení CODEXIS GREEN mezi obcí Pustá Kamenice a 

firmou ATLAS consulting spol. s.r.o. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu vodného na rok 2020 ve výši 36,36 

,-Kč/m3 bez DPH s tím, že od 1.1.2020 do 30.4.2020 bude cena 41,82,-Kč 

s DPH (15%) a od 1.5.2020 40,00,-Kč s DPH (10%). Zastupitelé obce dále 

projednali a schválili cenu stočného na rok 2020 ve výši 33,50 Kč/m3. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili zrušení veřejného telefonního automatu 

(VTA) společnosti O2 Czech Republic u budovy bývalé mlékárny na základě 

oznámení firmy O2 Czech Republic. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili inventarizační komise pro provedení 

inventur za rok 2019 ve složení : 

 

SDH: Miroslav Tušla, Jiří Holec, Josef Uchytil 

OÚ: Jaroslav Sklenář, DiS., Vlasta Kynclová, Iveta Kynclová 

KD: Jaroslav Sklenář, DiS., Ing. Alena Černá, Iveta Kynclová 

ZŠ a MŠ: Mgr. Jana Kulichová, Dita Hromádková, DiS., Ing. Jiří Zahálka 

 

 

 



K bodu 11) programu: 

 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Pustá Kamenice. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt 

„Protipovodňová opatření Obce Pustá Kamenice“ včetně pořízení nového 

digitálního veřejného rozhlasu. Zpracovaná studie řeší kompletní dodávku 

zařízení na instalaci varovného a informačního (vyrozumívacího) systému 

obyvatel včetně monitorovacího zařízení protipovodňové ochrany pro obec 

Pustá Kamenice. 

 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 

S/5000011/05600168/001/2009 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu mezi obcí Pustá Kamenice a AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. Nasavrky. 

 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali s schválili žádost o dotaci z obecního rozpočtu na 

rok 2020 – žadatel Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. ve výši 2.000,-Kč.  

 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení nepotřebného majetku – staré 

obecní meteostanice z důvodu neopravitelnosti. 

 

K bodu 16) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty o probíhajících administrativních úkonech ohledně 

podání žádosti o dotaci na další zdroj pitné vody VRT PK-3. 

- Informace starosty o možnosti přepojištění nemovitého a movitého 

majetku obce Pustá Kamenice – pojišťovací makléř předloží do příštího 

zastupitelstva nabídky jednotlivých pojišťoven. 

- Informace starosty o uzávěrce Pustokamenických listů č. 4/2019, 

nejpozději do 10.12.2019. 

 



Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: ing. Jiří Zahálka 

                      Vlasta Kynclová 

                                    

                                                                                Pustá Kamenice 19.11.2019

  


