
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 5 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

15. 9. 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, Ing. Jiří Zahálka 

Omluveni: 0 

Občané: 1 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.8.2020. 

3. Projednání Smlouvy o spolupráci č. 68-2020 mezi obcí Pustá 

Kamenice a firmou GREMATA Svratouch. 

4. Projednání Příkazní smlouvy mezi obcí Pustá Kamenice a 

Pohřební službou Petr Němec Polička o zajištění sociálního 

pohřbu pana J.N. 

5. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 

IE-12-2005974/VB/1b Pustá Kamenice – severozápad, vedení knn 

mezi obcí Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce a.s. 

6. Projednání Smlouvy č. 08261911 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR mezi SFŽP ČR a obcí Pustá 

Kamenice. 

7. Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9. 

8. Projednání Dodatku č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku č. SYA-V-3003/2020 ze dne 25.3.2020. 

9. Projednání Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na 

požární techniku a věcné prostředky požární jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 

2020 – II. kolo (ev. č. sml. OKŘ/20/23519) 

10. Různé, diskuse, závěr. 



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

- bod č. 10 – Projednání Smlouvy o užití Databáze geografických jmen 

ČR mezi Zeměměřičským úřadem a obcí Pustá Kamenice. 

- bod. č. 11 – Projednání žádosti pana J.N. ohledně řešení problému 

obecního pozemku nad jeho pozemky. 

- bod. č. 12 – Projednání Kupní smlouvy č. 630004 mezi obcí Pustá 

Kamenice a firmou UNILES a.s., Rumburk, Jiříkova 913/18 o prodeji 

dřeva. 

- bod. č. 13 – Projednání odborného posudku k výsadbě stromů dle 

výzvy MŽP č. 9/2019 a schválení podání žádosti o dotaci na výsadku 

stromů v obci Pustá Kamenice z této výzvy. 

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

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

ověřovatelky byly schváleny – 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 31.8.2020. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o spolupráci č. 68-2020 mezi 

obcí Pustá Kamenice a firmou GREMATA Svratouch. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Příkazní smlouvu mezi obcí Pustá 

Kamenice a Pohřební službou Petr Němec Polička o zajištění sociálního pohřbu 

pana J.N. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IE-12-2005974/VB/1b Pustá Kamenice – severozápad, vedení knn 

mezi obcí Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce a.s. 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. 08261911 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi SFŽP ČR a obcí Pustá 

Kamenice. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9. 

 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 

č. SYA-V-3003/2020 ze dne 25.3.2020. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí programové 

účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 – II. kolo 

(ev. č. sml. OKŘ/20/23519). 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o užití Databáze geografických 

jmen ČR mezi Zeměměřičským úřadem a obcí Pustá Kamenice. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí žádost pana J.N. ohledně řešení 

problému obecního pozemku, který se nachází nad jeho pozemky. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Kupní smlouvu č. 630004 mezi obcí 

Pustá Kamenice a firmou UNILES a.s., Rumburk, Jiříkova 913/18 o prodeji 

dřeva. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili odborný posudek k výsadbě stromů dle 

výzvy MŽP č. 9/2019 a schválili podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů 

v obci Pustá Kamenice z této výzvy. 

K bodu 14) programu: 

 

Různé, diskuse, závěr 



- Informace starosty o jednání s firmou Recycling Proseč 

- Informace starosty o stavu administrace ohledně rekonstrukce silnice 

v obci Pustá Kamenice 

- Informace starosty o průběhu prací na VRTU PK-3 v k.ú. Pustá Kamenice 

 

Zapsala: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Vlasta Kynclová 

                      Ing. Alena Černá 

                                                                                      Pustá Kamenice 15.9.2020

  


