
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 6 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

20. 10. 2020 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Jaroslav Sklenář, DiS., Miroslav Myška, Ing. Alena Černá, Josef  

                  Uchytil, Ing. Jiří Zahálka 

Omluveni: Hana Kašparová, Vlasta Kynclová 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.9.2020. 

3. Projednání Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k 

distribuční soustavě mezi obcí Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce 

a.s.. 

4. Projednání Smlouvy o užití databáze geografických jmen ČR mezi 

obcí Pustá Kamenice a Šindlar spol. s.r.o. 

5. Projednání podání Žádosti o poskytnutí podpory – MAS Poličsko 

z.s., malý LEADER pro rok 2021 – název projektu – Vybavení 

kulturního domu audiovizuální technikou. 

6. Rozpočtové opatření č. 10. 

7. Různé, diskuse, závěr. 

 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 hodin starosta obce pan Jaroslav 

Sklenář, DiS. a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a toto je 

schopné usnášení. Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na 

pozvánkách. Doplnil program schůze o: 

- bod č. 7 – Projednání uzavření provozu MŠ ve dnech 29.10.-

30.10.2020 z důvodu rekonstrukce vnitřních prostor OÚ a školní 

jídelny. 

- bod. č. 8 – Projednání Povodňového plánu obce Pustá Kamenice 

včetně připomínek k tomuto PP. 



- bod. č. 9 – Projednání podaní žádostí o dotace na MMR ČR pro rok 

2021. 

- bod. č. 10 – Projednání prodeje pozemku a návrhu smlouvy o prodeji 

obecního pozemku p.č. 21/2 v k.ú. Pustá Kamenice. 

- bod. č. 11 – Projednání podání žádosti o dotaci z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje pro rok 2021.  

Zápisem schůze pověřil paní Ing. Alenu Černou – zastupitelku obce. Pro ověření 

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

ověřovatelé byli schváleni – 5 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva neměl 

doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního jednání schválili - 5 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 30.9.2020. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi obcí Pustá Kamenice a ČEZ 

Distribuce a.s.. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o užití databáze geografických 

jmen ČR mezi obcí Pustá Kamenice a Šindlar spol. s.r.o. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání Žádosti o poskytnutí podpory – 

MAS Poličsko z.s., malý LEADER pro rok 2021 – název projektu – Vybavení 

kulturního domu audiovizuální technikou. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 10. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili uzavření provozu MŠ ve dnech 29.10.-

30.10.2020 z důvodu rekonstrukce vnitřních prostor OÚ a školní jídelny. 



K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí návrh Povodňového plánu obce 

Pustá Kamenice a připomínky k tomuto povodňovému plánu zapracovali do 

zprávy, která byla zaslána zpracovateli k jeho opravě a doplnění.  

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podaní žádostí o dotaci z podprogramu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR pro rok 2021 z níže uvedených 

dotačních titulů: 

 

a) Dotační titul - 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací na 

projekt: Oprava místních komunikací  – MK č. 13c3 a MK č. 21c v obci 

Pustá Kamenice. 

b) Dotační titul - 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov  

na projekt: Oprava střechy kulturního domu v Pusté Kamenici. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili prodej pozemku p. č. 21/2 o výměře 162 

m2 panu M.F. a současně schválili Smlouvu o prodeji tohoto pozemku mezi 

obcí Pustá Kamenice a panem M.F.  

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova Pardubického 

kraje pro rok 2021 na akci: „Výměna venkovních dveří u kulturního domu 

v Pusté Kamenici“ 

K bodu 12) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty k akci – Doplňující zdroj pitné vody – VRT. 

- Informace starosty k výsledku podané žádosti o dotaci na výsadbu stromů. 

 

Zapsala: Ing. Alena Černá  

Ověřovatelé: Ing. Jiří Zahálka 

                      Josef Uchytil                                                                                     

Pustá Kamenice 20.10.2020  


