
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 7 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

20. 12. 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, Hana Kašparová 

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.11.2021. 

3. Projednání návrhu rozpočtu obce Pustá Kamenice na rok 2022. 

4. Projednání rozpočtového výhledu obce Pustá Kamenice na roky 

2022-2025. 

5. Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Pustá Kamenice na rok 2022. 

6. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Pustá 

Kamenice na roky 2023-2024. 

7. Projednání plnění Strategického plánu rozvoje obce Pustá 

Kamenice a projednání Plánu rozvoje obce Pustá Kamenice od 

5/2021 – 12/2021. 

8. Projednání ceny stočného na rok 2022. 

9. Projednání ceny vodného na rok 2022. 

10. Projednání členských příspěvků Mikroregionu a MAS Poličsko na 

rok 2022. 

11. Projednání plánu činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 

2022. 

12. Projednání Rozpočtového opatření č. 10. 

13. Projednání vyrovnávacího rozpočtového opatření. 

14. Projednání žádosti Charity Polička o finanční příspěvek na rok 

2022. 



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

rok 2022. 

16. Projednání vyřazení majetku obce. 

17. Projednání žádosti pana J.Č. o odkoupení části pozemku p.č. 

1301/2 dle nového geometrického plánu. 

18. Různé, diskuze, závěr. 

  

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 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. Programu schůze doplnil o: 

- bod č. 18 – Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice o 

uzavření provozu MŠ a ŠJ v období od 23.12.2021 do 2.1.2022. 

- bod. č. 19 – Projednání Dodatku č. 13 ke Smlouvě 

S/5000011/05600168/001/2009 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu mezi firmou AVE.CZ a obcí Pustá Kamenice. 

- bod. č. 20 – Projednání Memoranda o partnerství a spolupráci při 

systémovém řešení odpadového hospodářství obce mezi obcí Pustá 

Kamenice, Elektrárnou Opatovice a.s., Opatovice nad Labem a AVE 

CZ. 

- bod. č. 21 – Projednání žádosti spolku Kočky sobě o finanční 

příspěvek na provoz spolku na rok 2022. 

- bod. č. 22 – Projednání návrhu přepojištění obecního majetku 

(nemovitostí) vzhledem k rostoucím cenám stavebního materiálu a 

prací. 

 

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 – 7 hlasy pro. Nikdo z členů 

zastupitelstva neměl doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního 

jednání zastupitelé 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 30.11.2021. 



K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočet obce Pustá Kamenice na rok 

2022. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtový výhled obce Pustá Kamenice 

na roky 2022-2025. 

K bodu 5) programu: 

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

2022. 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 

Pustá Kamenice na roky 2023-2024. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění Strategického plánu rozvoje obce 

Pustá Kamenice a plnění Plánu rozvoje obce Pustá Kamenice od 5/2021 – 

12/2021. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu stočného na rok 2022 ve výši 38,-Kč 

za m3. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu vodného na rok 2022 ve výši 46,-Kč 

za m3. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili členské příspěvky na rok 2022 

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

Kč/obyvatel.  

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plán činnosti kontrolního a finančního 

výboru na rok 2022. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtového opatření č. 10. 

 



K bodu 13) programu: 

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

rok 2021. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost Charity Polička o finanční 

příspěvek na rok 2022. Současně schválili smlouvu o poskytnutí dotace a 

pověřili starostu k podpisu této smlouvy. 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost paní Z.M.C. o příspěvek na provoz 

obchodu na rok 2022. Současně schválili darovací smlouvu a pověřili starostu 

k podpisu této smlouvy. 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení majetku obce - studna č. 1 

z roku 1930 a studna č. 2 z roku 1920, které již nejsou funkční a nejsou součástí 

skupinového vodovodu. 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost pana J.Č. o odkoupení části 

pozemku p.č. 1301/2 dle nového geometrického plánu. 

K bodu 18) programu: 

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

provozu MŠ a ŠJ v období od 23.12.2021 do 2.1.2022. 

K bodu 19) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 13 ke Smlouvě 

S/5000011/05600168/001/2009 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu mezi firmou AVE.CZ a obcí Pustá Kamenice. 

K bodu 20) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Memorandum o partnerství a spolupráci 

při systémovém řešení odpadového hospodářství obce mezi obcí Pustá 

Kamenice, Elektrárnou Opatovice a.s., Opatovice nad Labem a AVE CZ. 

K bodu 21) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost spolku Kočky sobě o finanční 

příspěvek na provoz spolku na rok 2022. 



K bodu 22) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh přepojištění obecního majetku 

(nemovitostí) vzhledem k rostoucím cenám stavebního materiálu a prací. 

K bodu 23) programu: 
 

Různé, diskuse, závěr: 

- informace starosty o podání žádosti o dotaci na MMR ČR – Oprava MK 

č. 4c a MK č. 6c včetně souvisejících mostních objektů. 

- informace starosty o podání žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na 

opravu vývařovny pro ZŠ a MŠ. 

- informace starosty o stavu a průběhu plánované opravy páteřní 

komunikace obcí Pustá Kamenice 

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Ing. Alena Černá 

                      Vlasta Kynclová                                                                       

                                                                                   Pustá Kamenice 20.12.2021

  


