
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 3 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

8. 7. 2021 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Hana Kašparová, Vlasta Kynclová, Josef Uchytil 

Omluveni: Ing. Jiří Zahálka 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.6.2021. 

3. Projednání a vzetí na vědomí závěrečného účtu Mikroregionu 

Poličsko, Zprávy o činnosti Mikroregionu Poličsko za rok 2020 a 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu 

Poličsko za rok 2020. 

4. Projednání a vzetí na vědomí Závěrečného účtu dobrovolného 

svazku obcí – Svazek obcí AZASS za rok 2020. 

5. Projednání kupní smlouvy mezi UNILES a.s. a obcí Pustá 

Kamenice o prodeji dřeva. 

6. Projednání Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec 

Pustá Kamenice. 

7. Projednání Smlouvy o likvidaci odpadních vod (kalů z ČOV) mezi 

obcí Pustá Kamenice a Vodárenskou společností Chrudim. 

8. Různé, diskuze a 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. Programu schůze doplnil o : 

- bod č. 8 - Projednání žádosti paní E.J. o odkoupení části pozemku p.č. 

1317/9 v k.ú. Pustá Kamenice. 



- bod. č. 9 – Projednání přispění peněžitým darem obcím na 

Hodonínsku, Břeclavsku a v okr. Louny, které byly v červnu 2021 

zasaženy tornádem a vichřicí.   

- bod. č. 10 – Projednání nabídky firmy Ditera s.r.o. na zhotovení 

prodloužení hlavního vodovodního řadu na Radčanech. 

- bod. č. 11 – Projednání žádosti pana J.H. o finanční příspěvek na 

cyklistickou sportovní aktivitu J.H. ml. 

- bod. č. 12 – Rozpočtové opatření č. 4 

- bod č. 13 – Projednání vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného 

majetku obce – program evidence obyvatel a volby KEO-X a 

program evidence psů KEO-X. 

 

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

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

Navržené ověřovatelky byly schváleny – 6 hlasy pro. Nikdo z členů 

zastupitelstva neměl doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního 

jednání zastupitelé 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 30.6.2021. 

K bodu 3) programu: 

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

výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 

2020. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěrečný účet dobrovolného 

svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2020. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili kupní smlouvu mezi UNILES a.s. a obcí 

Pustá Kamenice o prodeji dřeva. 

 

 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Směrnici pro nakládání s osobními údaji 

pro obec Pustá Kamenice. 

 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o likvidaci odpadních vod (kalů 

z ČOV) mezi obcí Pustá Kamenice a Vodárenskou společností Chrudim. 

 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost paní E.J. o odkoupení části 

pozemku p.č. 1317/9 v k.ú. Pustá Kamenice na základě nově zpracovaného 

geometrického plánu a současně schválili smlouvu o prodeji části pozemku. 

 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili darovací smlouvu mezi smluvními 

stranami – Obec Pustá Kamenice (dárce) a Sdružení místních samospráv, z.s. 

(obdarovaný), kdy dárce se zavazuje nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy 

převést na účet obdarovaného finanční dar ve výši 20 000,-Kč na bankovní účet 

č. 6013193339/0800, název účtu Kryry, místní část Stebno – obci zasažené 

vichřicí v červnu 2021. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nabídku firmy Ditera na vybudování 

prodloužení hlavního vodovodního řadu na Radčanech. Současně schválili návrh 

smlouvy o dílo s uvedenou firmou a pověřili starostu obce k podepsání  

smlouvy. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost pana J.H. o finanční příspěvek na 

cyklistickou sportovní aktivitu J.H. ml. a současně schválilo darovací smlouvu 

na částku 10 000,-Kč. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 4. 

 

 



K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení drobného dlouhodobého 

nehmotného majetku obce – program evidence obyvatel a volby KEO-X a 

program evidence psů KEO-X. 

K bodu 14) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

 

- Informace starosty o krajském shromáždění SMS Pardubického kraje ve 

Sloupnici 

- Informace starosty o uspění s žádostmi o dotace na opravy místních 

komunikací a opravu střechy kulturního domu 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Ing. Alena Černá 

                      Vlasta Kynclová                                                                                  

                                                                                   Pustá Kamenice 8.7.2021

  


