
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 4 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

9. 7. 2020 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Ing. Alena Černá, Hana Kašparová, Josef Uchytil 

Omluveni: Ing. Jiří Zahálka 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.6.2020. 

3. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro 

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu 

Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS 

ČR -2020. 

4. Projednání a vzetí na vědomí závěrečného účtu spolu se zprávou o 

výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion 

Poličsko za rok 2019. 

5. Projednání a vzetí na vědomí závěrečného účtu dobrovolného 

Svazku obcí AZASS za rok 2019. 

6. Projednání návrhu hodin pro veřejnost od České pošty na pobočce 

v Pusté Kamenici. 

7. Projednání podání žádosti o dotaci pro JPO V obce Pustá 

Kamenice. 

8. Projednání pojistky k pojistné smlouvě č. 2731323407 mezi obcí 

Pustá Kamenice a pojišťovnou Uniqa. 

9. 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. 9 – Projednání nabídky spolupráce při likvidaci odpadů. 

- bod č. 10 – Rozpočtové opatření č. 5. a č. 6. 

- bod č. 11 – Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

z Programu obnovy venkova mezi Pardubickým krajem a obcí Pustá 

Kamenice na akci: „Oprava vnitřních prostor Obecního úřadu Pustá 

Kamenice“. 

- bod č. 12 - Projednání Darovací smlouvy mezi obcí Pustá Kamenice 

jako dárcem a obcí Šumvald jako obdarovaným ve věci finančního 

daru k pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou událostí -

 povodněmi v obci Šumvald v červnu 2020. 

 

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

zápisu navrhl zastupitele – Ing. Jiřího Zahálku a Josefa Uchytila. 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 30.6.2020. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku 

sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci 

dotačního programu MV – GŘ HZS ČR -2020. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o 

výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 

2019. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěrečný účet dobrovolného 

Svazku obcí AZASS za rok 2019. 

 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili návrh hodin pro veřejnost od České 

pošty na pobočce v Pusté Kamenici a rozhodli se pro zachování stávající 

otevírací doby pro veřejnost. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci pro JPO V obce 

Pustá Kamenice na Pardubický kraj. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili doplnění a rozšíření pojistky k pojistné 

smlouvě č. 2731323407 mezi obcí Pustá Kamenice a pojišťovnou Uniqa ohledně 

pojištění AED. (automatizovaného externího defibrilátoru) 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali nabídku spolupráce při likvidaci odpadů od 

společnosti Recycling – kovové odpady a pověřili starostu, aby od uvedené 

firmy zjistil další podrobnosti a poté na dalším jednání zastupitelstva zastupitele 

informoval. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 

z Programu obnovy venkova mezi Pardubickým krajem a obcí Pustá Kamenice 

na akci: „Oprava vnitřních prostor Obecního úřadu Pustá Kamenice“. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Darovací smlouvu mezi obcí Pustá 

Kamenice jako dárcem a obcí Šumvald jako obdarovaným ve věci finančního 

daru k pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou událostí - povodněmi v obci 

Šumvald v červnu 2020. 

K bodu 13) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty o dodatcích k dohodám o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci VPP v roce 2020 

- Informace starosty o záměru řešení problému s vodou ve sklepě budovy 

ZŠ a MŠ 



- Informace starosty o nabídce firmy, která se zabývá digitalizací kronik 

 

 

Zapsala: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: ing. Jiří Zahálka 

                      Josef Uchytil 

                                                                                      Pustá Kamenice 9.7.2020

  


