
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 2 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

5. 5. 2020 v 17.00 hodin 

ve venkovních prostorách turistického a volnočasového 

odpočívadla na hřišti za obecním úřadem čp. 64 v obci Pustá 

Kamenice 

ZASTUPITELSTVO SE USKUTEČNILO ZA 

POVINNOSTI ZAKRYTÍ ÚST A NOSU ROUŠKOU ČI 

JINÝM ZPŮSOBEM A ZA POVINNOSTI 

DODRŽOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH ODSTUPŮ 2 METRŮ. 

TOTO KRIZOVÉ OPATŘENÍ PLATILO JAK PRO ZASTUPITELE 

OBCE, TAK I PRO VEŘEJNOST, KTERÁ SE JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA ZÚČASTNILA. 

 

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 31.4.2020. 

3. Projednání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce na 

zajištění sociálních služeb Oblastní charity Polička pro rok 2020. 

4. Projednání závěrečného účtu obce Pustá Kamenice za rok 2019. 

5. Projednání účetní závěrky obce zřízené příspěvkové organizace – 

ZŠ a MŠ Pustá Kamenice za rok 2019. 

6. Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice o převedení 

nevyčerpaných finančních prostředků ZŠ a MŠ za rok 2019 do 

rezervního fondu školy. 

7. Projednání nabídky pořízení defibrilátoru AED pro obec Pustá 

Kamenice. 



8. Projednání vyřazení majetku obce. 

9. Rozpočtové opatření č. 1, č. 2 a č. 3. 

10. Projednání Kupní smlouvy na předmět zakázky „Obec Pustá 

Kamenice – Dopravní automobil“ mezi obcí Pustá Kamenice a 

THT s.r.o. Polička. 

11. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi 

obcí Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce a.s. 

12. Různé, diskuse, 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 žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 

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

zápisu navrhl zastupitele – Ing. Jiřího Zahálku a pana 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 31.4.2020. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili finanční příspěvek z rozpočtu obce na 

zajištění sociálních služeb Oblastní charity Polička pro rok 2020 ve výši 6000,-

Kč. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili závěrečný účet obce Pustá Kamenice za 

rok 2019 bez výhrad. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili účetní závěrku obce zřízené příspěvkové 

organizace – ZŠ a MŠ Pustá Kamenice za rok 2019. 

 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice 

o převedení kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2019 do 

rezervního fondu školy. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nabídku pořízení defibrilátoru AED pro 

obec Pustá Kamenice. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení majetku obce: 

- Veřejné osvětlení (z důvodu výstavby nového veřejného osvětlení – jeho 

zůstatková cena vstoupila jako související náklad do ceny nového veřejného 

osvětlení) 

- Program - KNIHOVNÍ SYSTÉM CLAVIUS  

- Místní rozhlas z důvodu nefunkčnosti 

 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 – Na 

příjmové stránce 1000,-Kč – věcné břemeno ČEZ a na výdajové stránce Dotace 

FS ČCE Krouna ve výši 20000,-Kč a Svoz použitého oleje ve výši 1000,-Kč, 

které bylo schváleno starostou obce dne 15.3.2020 , Rozpočtové opatření č. 2 – 

jak na příjmové tak i výdajové stránce 90440,-Kč – daň z příjmu za rok 2019 - 

VPP, které bylo schváleno starostou obce dne 17.3.2020 a  Rozpočtové 

opatření č. 3 - jak na příjmové tak i výdajové stránce 90000,-Kč – na rok 2020 - 

VPP, mzdové náklady, pojistné SZ a pojistné ZP, které bylo schváleno starostou 

obce dne 31.3.2020. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: 

 

a) Kupní smlouvu na předmět zakázky „Obec Pustá Kamenice – Dopravní 

automobil“ mezi kupujícím: Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice čp. 64, 569 

82 Borová u Poličky, IČ:00277231 a provávajícím: THT Polička, s.r.o., 

Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ:46508147. 

 

b) Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi 

celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

  



K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IE-12-2005968/VB/65 Pustá Kamenice – TSSY_0623-rek. 

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

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili – žádost o podporu provozu Linky 

bezpečí, z.s. v požadované výši 3000,-Kč. 

K bodu 13) programu: 

Různé, diskuse, závěr: 

- Informace starosty obce o průběhu administrace projektů: 

1. Obec Pustá Kamenice – Dopravní automobil 

2. Pustá Kamenice – doplňující zdroj pitné vody 

3. Protipovodňová opatření pro obec Pustá Kamenice (včetně nového 

místního rozhlasu) 

- Informace starosty o předání požadavku o zájmu obce o vysokorychlostní 

internet 

- Informace starosty ohledně úprav pozemků po veřejném osvětlení firmou 

UNIMONT 

 

Zapsala: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: ing. Jiří Zahálka 

                      Josef Uchytil 

                                                                                        Pustá Kamenice 5.5.2020

  


