
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 5 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

30. 9. 2021 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Vlasta Kynclová, Ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová 

Omluveni: Josef Uchytil 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.8.2021. 

3. Projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace na 

opravy mostků místních komunikací v obci, které vedou přes 

Kamenickou vodu. 

4. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru pro hokejový tým 

Pusté Kamenice na hokejovou sezónu 2021/2022. 

5. Projednání Smlouvy o dílo s ČISTOU PŘIRODOU 

VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Chrudim na zpracování projektové 

dokumentace „Pustá Kamenice – posílení vodárenské soustavy“ 

6. Projednání odpisu nedoplatku pro nedobytnost. 

7. Rozpočtové opatření č. 6, č. 7 a č. 8. 

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 o schválení přijetí peněžního daru od 

firmy CZECH HYDRO s.r.o. na nákup didaktických pomůcek a 

hraček do MŠ Pustá Kamenice. 

 



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

zápisu navrhl zastupitelky paní 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 31.8.2021. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nabídku ing. Tomáše Grosse na 

zpracování projektové dokumentace na opravy mostků místních komunikací 

v obci, které vedou přes Kamenickou vodu. 

 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost M.S. o poskytnutí finančního daru 

pro hokejový tým Pusté Kamenice na hokejovou sezónu 2021/2022. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo s ČISTOU PŘIRODOU 

VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. Chrudim na zpracování projektové dokumentace 

„Pustá Kamenice – posílení vodárenské soustavy“. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili odpis nedoplatku pro nedobytnost za 

komunální odpad za roky 2019 a 2020 od majitele objektu čp. 19 M.P.M. – A 

družstvo Praha v likvidaci, IČO: 27231909 v částce 1200,-Kč 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 6, č.7 a č. 8. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o schválení přijetí peněžního daru 

od firmy CZECH HYDRO s.r.o. na nákup didaktických pomůcek a hraček do 

MŠ Pustá Kamenice. 



K bodu 9) programu: 

Různé, diskuse, závěr: 

 

- Informace starosty o projednání možnosti montáže fotovoltaických panelů 

na budovu ČOV Pustá Kamenice. 

 

 

 

Zapsal: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Ing. Alena Černá 

                      Vlasta Kynclová                                                                                

                                                                                   Pustá Kamenice 30.9.2021

  


