
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 3 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

8. 6. 2020 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: 1 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.5.2020. 

3. Projednání a schválení vybraného dodavatele na akci: „Pustá 

Kamenice – doplňující zdroj pitné vody“. 

4. Projednání návrhu Smlouvy o dílo na akci „Pustá Kamenice – 

doplňující zdroj pitné vody“. 

5. Projednání Studie na instalaci rekuperačních jednotek základní a 

mateřské školy. 

6. Rozpočtové opatření č. 4 

7. Různé, diskuse, závěr. 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.03 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. Doplnil program schůze o: 

- bod č. 7 – Projednání návrhu Smlouvy o dílo mezi obcí Pustá 

Kamenice a spol. Šindlar s.r.o. – zpracování digitálního povodňového 

plánu v rámci akce: „Protipovodňová opatření pro obec Pustá 

Kamenice“. 

- bod č. 8 – Projednání návrhu příkazní Smlouvy mezi obcí Pustá 

Kamenice a spol. Šindlar s.r.o. – vykonávání dotačního managementu 

k projektu: „Protipovodňová opatření pro obec Pustá Kamenice“. 



- bod č. 9 – Projednání cenové nabídky na zajištění organizace 

výběrového řízení na dodávky: „Protipovodňová opatření pro obec 

Pustá Kamenice“. 

- bod č. 10 – Projednání souhlasu obce jako vlastníka pozemků ve věci 

trvalých záborů a dočasných záborů při akci: „Rekonstrukce silnice 

III/3548 Pustá Kamenice – křiž. s III/3545“ s předpokládanou 

realizací 4/2021 – 10/2023. 

- bod. č. 11 – Projednání zařazení svého správního území do území 

působnosti MAS Poličsko z.s. na programové období 2021 – 2027. 

 

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

zápisu navrhl zastupitelky – Ing. Alenu Černou a paní Vlastu Kynclovou. 

Navržené ověřovatelky byly schváleny – 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 31.5.2020. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vybraného dodavatele na akci: „Pustá 

Kamenice – doplňující zdroj pitné vody“, – Vodní zdroje Chrudim spol. s.r.o., U 

Vodárny 137, Chrudim. Vybraný dodavatel uspěl ve výběrovém řízení 

v zakázce malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh Smlouvy o dílo mezi objednatelem 

obcí Pustá Kamenice a zhotovitelem Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o. na akci: 

„Pustá Kamenice – doplňující zdroj pitné vody“ a pověřili starostu obce 

k podpisu navrhované smlouvy. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí zaslanou Studii na instalaci 

rekuperačních jednotek základní a mateřské školy od firmy AXIOM engineering 

s.r.o. Pardubice s tím, že v současné době se tato akce nebude realizovat. 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření č. 4 – navýšení 

příjmů ve výši 450 000,-Kč o dotaci MV na dopravní automobil pro jednotku 

hasičů a 10 500,-Kč věcné břemeno ČEZ a na výdajové stránce ve výši 

106 000,- nákup defibrilátoru AED.  

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh Smlouvy o dílo mezi obcí Pustá 

Kamenice a společností Šindlar s.r.o. Hradec Králové na zpracování digitálního 

povodňového plánu v rámci akce: Protipovodňová opatření pro obec Pustá 

Kamenice“ a pověřili starostu k podpisu navržené smlouvy. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh Příkazní smlouvy mezi obcí Pustá 

Kamenice a společností Šindlar s.r.o. Hradec Králové za účelem vykonávání 

dotačního managementu k projektu pod názvem: „Protipovodňová opatření pro 

obec Pustá Kamenice“ a pověřili starostu k podpisu navržené smlouvy. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou nabídku od společnosti Eurokom 

plus, s.r.o. Praha na poskytnutí poradenských služeb v oblasti výběrového řízení 

na dodávky na veřejné zakázce malého rozsahu na projekt: „Protipovodňová 

opatření pro obec Pustá Kamenice“. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili udělení souhlasu obce jako vlastníka 

pozemků ve věci trvalých záborů a dočasných záborů při akci: „Rekonstrukce 

silnice III/3548 Pustá Kamenice – křiž. s III/3545“ s předpokládanou realizací 

4/2021 – 10/2023. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili zařazení svého správního území do území 

působnosti MAS Poličsko z.s. na programové období 2021 – 2027. 

 

K bodu 12) programu: 

 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty o opravách na zastávce ČD, která je v majetku obce. 



- Informace starosty o nové plakátovací ploše na budově hospody CEIBA. 

- Informace starosty o uzávěrce Pustokamenických listů, nejpozději do 

24.6.2020,  

 

 

Zapsala: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: ing. Alena Černá 

                      Vlasta Kynclová 

                                                                                      Pustá Kamenice 8.6.2020

  


