
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 4 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

30. 8. 2021 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Vlasta Kynclová, Josef Uchytil, Ing. Jiří Zahálka 

Omluveni: Hana Kašparová 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.7.2021. 

3. Projednání výsledků výběrového řízení na zakázku malého 

rozsahu na akci: „Oprava místních komunikací MK č. 13c a MK 

č. 21c“ a schválení návrhu smlouvy o dílo s vítěznou firmou na 

akci: „Oprava místních komunikací MK č. 13c a MK č. 21c“. 

4. Projednání výsledků výběrového řízení na zakázku malého 

rozsahu na akci: „Oprava střechy kulturního domu v Pusté 

Kamenici“ a schválení návrhu smlouvy o dílo s vítěznou firmou na 

akci: „Oprava střechy kulturního domu v Pusté Kamenici“. 

5. Projednání podání žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na 

rok 2022. 

6. Rozpočtové opatření č. 5 

7. 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. 7 – Projednání opravy komínů v kulturním domě (ze sálu)  

- bod. č. 8 – Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o uzavření provozu 

MŠ dne 27.9.2021. 



- bod. č. 9 – Projednání cenové kalkulace na dodávku materiálu včetně 

montáže vodovodního řadu od firmy VHOS na akci: „Prodloužení 

obecního vodovodu a kanalizace na Radčanech“. 

Zápisem schůze pověřil pana Miroslava Myšku – místostarostu 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 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 31.7.2021. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili výsledek výběrového řízení na zakázku 

malého rozsahu na akci: „Oprava místních komunikací MK č. 13c a MK č. 

21c“ a uchazeče firmu POKSPOL s.r.o., Čechova 805, 538 21 Slatiňany jako 

nejvhodnější nabídku na základě doporučení hodnotící komise z výběrového 

řízení a současně schválili návrh smlouvy o dílo s vítěznou firmou na akci: 

„Oprava místních komunikací MK č. 13c a MK č. 21c“ a pověřili starostu 

k podpisu smlouvy o dílo. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili výsledek výběrového řízení na zakázku 

malého rozsahu na akci: „Oprava střechy kulturního domu v Pusté 

Kamenici“ a uchazeče firmu Mistry Mont s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 

Praha 3 jako nejvhodnější nabídku na základě doporučení hodnotící komise 

z výběrového řízení a současně schválili návrh smlouvy o dílo s vítěznou firmou 

na akci: „Oprava střechy kulturního domu v Pusté Kamenici“ a pověřili 

starostu k podpisu smlouvy o dílo. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci z POV 

Pardubického kraje na rok 2022 – „Oprava vývařovny v budově obecního 

úřadu“ a doplnění Místního programu obnovy venkova na rok 2022 o akci: 

„Oprava vývařovny v budově obecního úřadu“. 

 

 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 5. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili opravu komínů v kulturním domě (ze sálu 

KD). 

K bodu 8) programu: 

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

provozu MŠ dne 27.9.2021. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou kalkulaci na dodávku materiálu 

včetně montáže vodovodního řadu od firmy VHOS na akci: „Prodloužení 

obecního vodovodu a kanalizace na Radčanech“. 

K bodu 10) programu: 

Různé, diskuse, závěr: 

 

- Informace starosty – uzávěrka PK listů č. 3/2021 – 15.9.2021 

- Informace starosty o investičních záměrech obce a připravovaných 

projektech na rok 2022 

 

 

Zapsal: Miroslav Myška 

Ověřovatelé: Ing. Jiří Zahálka 

                      Josef Uchytil                                                                                  

                                                                                   Pustá Kamenice 30.8.2021

  


