
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 7 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

17. 12. 2020 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Uchytil, Ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová, Vlasta Kynclová 

Omluveni: 0 

Občané: 1 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.11.2020. 

3. Projednání návrhu rozpočtu obce Pustá Kamenice na rok 2021. 

4. Projednání rozpočtového výhledu obce Pustá Kamenice na roky 

2021 – 2024. 

5. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Pustá Kamenice na rok 

2021. 

6. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Pustá 

Kamenice na roky 2022 – 2023. 

7. Projednání plnění Strategického plánu obce Pustá Kamenice. 

8. Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o uzavření provozu MŠ a ŠJ 

ve dnech 21.12.2020 – 3.1.2021. 

9. Projednání žádosti o poskytnutí dotace SALVII z.ú. Svitavy na 

činnost v roce 2021. 

10. Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s Vodními zdroji 

Chrudim na akci: „Pustá Kamenice – doplňující zdroj pitné 

vody“. 

11. Projednání ceny vodného na rok 2021. 

12. Projednání ceny stočného na rok 2021. 

13. Projednání členských příspěvků AZASS, Mikroregion Poličsko a 

MAS Poličsko na rok 2021. 



14. Projednání plánu činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 

2021. 

15. Projednání rozpočtového vyrovnávacího opatření č. 11. 

16. Projednání inventarizačních komisí. 

17. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Oblastní charitu 

Polička na rok 2021. 

18. Projednání výsledků výběrového řízení ve veřejné zakázce malého 

rozsahu na dodávku „Protipovodňová opatření pro obec Pustá 

Kamenice“. 

19. Projednání smlouvy o dílo na akci „Protipovodňová opatření pro 

obec Pustá Kamenice“ se zhotovitelem této akce. 

20. Projednání žádosti paní Z.M.C o příspěvek na provoz obchodu 

CEIBA v Pusté Kamenici 

21. Projednání vyřazení drobného hmotného majetku obce. 

22. Projednání žádosti N.K. o odkoupení části pozemku p.č. 1317/4. 

23. 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. 23 – Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Pustá Kamenice za období od 1.1.2020 – 11.12.2020. 

- bod. č. 24 – Projednání nabídky IV -NAKLADATELSTVÍ s.r.o., 

Praha o vydání publikace „Omalovánky – Bezpečně na silnici“ 

- bod. č. 25 – Projednání nabídky střediska Včelka sociální služby ve 

Slatiňanech – středisko Hlinsko. 

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

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

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 30.11.2020. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočet obce Pustá Kamenice na rok 

2021. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtový výhled obce Pustá Kamenice 

na roky 2021 – 2024. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočet ZŠ a MŠ Pustá Kamenice na rok 

2021. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na 

roky 2022 a 2023. 

 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění Strategického plánu obce a 

zároveň schválili, aby se Strategický plán obce Pustá Kamenice po 10 letech 

aktualizoval a pověřili starostu obce, aby kontaktoval zpracovatelku 

strategického plánu s nabídkou jeho aktualizace. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost ředitelky ZŠ a MŠ o uzavření 

provozu MŠ a ŠJ ve dnech 21.12.2020 – 3.1.2021. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace SALVII z.ú. 

Svitavy na činnost v roce 2021 a současně schválili Smlouvu o poskytnutí 

dotace SALVII z.ú. Svitavy na činnost v roce 2021. 



K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

s Vodními zdroji Chrudim na akci: „Pustá Kamenice – doplňující zdroj pitné 

vody“. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu vodného pro rok 2021 – 40,-Kč/m3. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu stočného pro rok 2021 – 35,50,-

Kč/m3. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili členské příspěvky na rok 2021 - 

Mikroregion Poličsko ve výši 3,- Kč/obyvatel a MAS Poličsko ve výši 7,-

Kč/obyvatel. SO AZASS Polička ve výši 60,-Kč/obyvatel s tím, že navrhované 

zvýšení na 70,-Kč bude projednáváno na členské schůzi SO AZASS v červnu 

2021. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plán činnosti finančního a kontrolního 

výboru na rok 2021. 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové vyrovnávací opatření č. 11. 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili inventarizační komise pro provedení 

inventur za rok 2020 ve složení : 

 

SDH: Miroslav Tušla, Jiří Holec, Josef Uchytil 

OÚ: Jaroslav Sklenář, DiS., Vlasta Kynclová, Iveta Kynclová 

KD: Jaroslav Sklenář, DiS., Ing. Alena Černá, Iveta Kynclová 

ZŠ a MŠ: Mgr. Jana Kulichová, Diana Sochová., Ing. Jiří Zahálka 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o finanční příspěvek pro Oblastní 

charitu Polička na rok 2021 a současně schválili Smlouvu o poskytnutí  

příspěvku pro Oblastní charitu Polička na rok 2021. 

 



K bodu 18) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili výsledky výběrového řízení ve veřejné 

zakázce malého rozsahu na dodávky „Protipovodňová opatření pro obec Pustá 

Kamenice" ve smyslu ust. § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. Ve výběrovém řízení zadávaném v souladu s dokumentem 

„Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020“, v rámci projektu 

„Protipovodňová opatření pro obec Pustá Kamenice“, registrační číslo projektu: 

CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011179 z Operačního programu Životního prostředí 

podala nejvýhodnější nabídku firma EMPEMONT s.r.o., IČ 27772179, 

nabídková cena: 1 399 812,70 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje 

starostu vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele, vybraným dodavatelem je: 

EMPEMONT s.r.o., IČ 27772179. 

K bodu 19) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili uzavření smlouvy o dílo na akci : 

„Protipovodňová opatření pro obec Pustá Kamenice“ se zhotovitelem 

EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 

27772179 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. Smlouva je přílohou č. 1 

tohoto zápisu. 

K bodu 20) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o finanční dar na provoz obchodu 

CEIBA v Pusté Kamenici na rok 2021 a současně schválili Darovací smlouvu o 

poskytnutí finančního daru. 

K bodu 21) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení dlouhodobě drobného hmotného 

majetku obce: skříň dřevěná dvoudvéřová v hodnotě 1200,-Kč, skříň dřevěná  

dvoudvéřová v hodnotě 680,-Kč, stůl dřevěný psací v hodnotě 1920,-Kč a 

mobilní telefon zn. NOKIA v hodnotě 1790,-Kč. 

K bodu 22) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost paní N.K. o odkoupení části 

pozemku p.č. 1317/4 dle nového geometrického plánu. Současně schválili 

Smlouvu o prodeji části pozemku dle nového geometrického plánu. 

K bodu 23) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Pustá Kamenice za období od 1.1.2020 – 11.12.2020. 

 



K bodu 24) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili nabídku IV -NAKLADATELSTVÍ 

s.r.o., Praha o vydání publikace „Omalovánky – Bezpečně na silnici“ 

K bodu 25) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí nabídku střediska Včelka sociální 

služby ve Slatiňanech – středisko Hlinsko, které se bude otvírat od 1.1.2021 

v Hlinsku. 

K bodu 26) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty k dopisu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

- Informace starosty k rekonstrukci silnice v obci Pustá Kamenice 

- Informace starosty obce k rozpracovanému návrhu Zprávy o uplatňování 

ÚP Pustá Kamenice. 

- Informace starosty k aktualizaci ÚAP (územně analytických podkladů) 

- Informace starosty k VRTU – doplňujícímu zdroji pitné vody pro obec 

Pustá Kamenice. 

- Informace starosty k výsadbě stromů v k.ú. Pustá Kamenice – žádost o 

dotaci byla akceptována. 

- Informace starosty k TKS 2021 – jiný formát vzhledem ke COVIDU 19 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Ing. Alena Černá 

                      Vlasta Kynclová                                                                                    

Pustá Kamenice 17.12.2020  


