
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 6 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

26. 10. 2021 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Vlasta Kynclová, Ing. Jiří Zahálka, Josef Uchytil 

Omluveni: Hana Kašparová 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.9.2021. 

3. Projednání Indikativní nabídky České spořitelny a.s. na 

poskytnutí úvěru na veřejnou zakázku „Zpracování projektové 

dokumentace na opravy mostků místních komunikací v obci“. 

4. Projednání Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace 

na opravy mostků místních komunikací v obci. 

5. Projednání žádosti J.J. o odkoupení části pozemku p.č. 1319/1 

v k.ú. Pustá Kamenice. 

6. Projednání OZV č. 1/2021 a OZV č. 2/2021 – obecně závazných 

vyhlášek o odpadech. 

7. Projednání inventarizačních komisí. 

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 Smlouvy o dílo č. 2021-030 – servisní smlouvy 

za zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému. 

- bod. č. 9 – Vyřazení majetku obce z důvodu neopravitelnosti 

(notebook HP a telefon Panasonic). 



- bod. č. 10 – Rozpočtové opatření č. 9. 

- bod. č. 11 – Projednání Žádosti o dotaci z obecního rozpočtu na rok 

2022 Střediska sociálních služeb Salvia, z.ú. Svitavy. 

- bod. č. 12 – Projednání podání žádosti o dotaci v rámci Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, program Podpora rozvoje regionů 2022, 

podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací. 

- bod č. 13 – Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o uzavření provozu 

MŠ a ŠJ dne 29.10.2021. 

- bod. č. 14 - Projednání podání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o GRANT 

02 Chytrá škola, který je zaměřen na vzdělávání pedagogů a žáků 

v oblasti ICT a na nákup vybavení ICT. 

 

Zápisem schůze pověřil pana Miroslava Myšku – místostarostu obce. Pro 

ověření zápisu navrhl zastupitele pana 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 30.9.2021. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o přijetí úvěru od 

České spořitelny a.s. (IČ45244782) do výše 1.500.000 Kč na financování 

projektu "Zpracování projektové dokumentace na opravy mostků místních 

komunikací v obci" se splatností do 6 let a zajištěného budoucími příjmy 

obce dle předložené nabídky. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo s názvem: 

„Rekonstrukce mostů v obci Pustá Kamenice“ - zpracování projektové 

dokumentace na opravy mostků místních komunikací v obci s firmou go60 s.r.o. 

Brno. 



K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost J.J. o odkoupení části pozemku 

p.č. 1319/1 v k.ú. Pustá Kamenice na základě nového geometrického plánu a 

současně pověřili starostu k podpisu smlouvy o prodeji části pozemku. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili OZV č. 1/2021 a OZV č. 2/2021 – obecně 

závazné vyhlášky o odpadech. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili inventarizační komise pro provedení 

inventur za rok 2021 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 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo č. 2021-030 – servisní 

smlouvu na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému 

s firmou KOCMAN envimonitoring s.r.o. Brno. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení majetku obce z důvodu 

neopravitelnosti (notebook HP PRO BOOK 4520s v.č. 2CE011287T a 

domácího bezdrátového telefonu Panasonic). 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 9. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Žádost o dotaci z obecního rozpočtu na 

rok 2022 Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú. Svitavy ve výši 2000,-Kč. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci v rámci 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, program Podpora rozvoje regionů 2022, 

podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – 

Podpora obnovy místních komunikací. Předmětem žádosti o dotaci do tohoto 



programu bude záměr obnovy vybraných úseků místních komunikací včetně 

souvisejících mostních objektů.  

K bodu 13) programu: 

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

provozu MŠ a ŠJ dne 29.10.2021. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o 

GRANT 02 Chytrá škola, který je zaměřen na vzdělávání pedagogů a žáků 

v oblasti ICT a na nákup vybavení ICT. 

K bodu 15) programu: 
 

Různé, diskuse, závěr: 

- informace starosty o průběhu oprav místních komunikací MK č. 13c a 

MK č. 21 c. 

- informace starosty o průběhu opravy střechy kulturního domu. 

- informace starosty o montáži obecního rozhlasu v rámci 

Protipovodňového opatření pro obec Pustá Kamenice. 

 

 

 

Zapsal: Miroslav Myška  

Ověřovatelé: Ing. Jiří Zahálka 

                      Josef Uchytil                                                                                

                                                                                   Pustá Kamenice 26.10.2021

  


