
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 1 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

10. 3. 2022 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 28.2.2022. 

3. Projednání OZV č. 1/2022, kterou se mění a doplňuje OZV 

č.1/2021 obce Pustá Kamenice o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství. 

4. Projednání Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů. 

5. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023812/SOBS VB/03.  

6. Projednání Kupní smlouvy č. 630004 mezi obcí Pustá Kamenice a 

firmou UNILES a.s. Rumburk o nákupu a prodeji dřeva. 

7. Projednání a vzetí na vědomí závěrů z valné hromady MAS 

Poličsko. 

8. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Pustá Kamenice za rok 2021. 

9. Projednání Závěrečného účtu obce Pustá Kamenice za rok 2021. 

10. Projednání Účetní závěrky roku 2021 obce Pustá Kamenice. 

11. Projednání Účetní závěrky roku 2021 obce zřízené příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Pustá Kamenice a převodu finančních 

prostředků do rezervního fondu ZŠ a MŠ za rok 2021. 

12. Projednání Smlouvy č. 2203 o poskytnutí prací a služeb BOZP 

mezi obcí Pustá Kamenice a panem D.B. 



13. Projednání Smlouvy o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 

14. Projednání Žádosti o sponzorský dar pro Záchrannou stanici a 

ekocentrum Pasíčka. 

15. Různé, diskuze, 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. 15 - Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o schválení uzavření  

provozu MŠ a ŠJ ve dnech 3.3. a 4.3.2022. 

- bod. č. 16 - Projednání změny ceny vodného od 1.4.2022 

- bod. č. 17 – Projednání žádosti Zdravotní klaun, o.p.s. o finanční dar 

z rozpočtu obce na financování programů organizace Zdravotní 

klaun, o.p.s. 

- bod. č. 18 – Pověření starosty k podpisu smlouvy – Výsadba stromů 

v intravilánu obce Pustá Kamenice mezi obcí Pustá Kamenice a 

SFŽP. 

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

zápisu navrhl zastupitele pana Ing. Jiřího Zahálku a paní ing. Alenu Černou.  

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 28.2.2022. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili OZV č. 1/2022, kterou se mění a doplňuje 

OZV č. 1/2021 obce Pustá Kamenice o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 

 

 



K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování 

služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi obcí Pustá Kamenice a SMS 

služby s.r.o. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023812/SOBS VB/03 

mezi obcí Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s..  

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Kupní smlouvu č. 630004 mezi obcí 

Pustá Kamenice a firmou UNILES a.s. Rumburk o nákupu a prodeji dřeva. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěry z valné hromady MAS 

Poličsko. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Pustá Kamenice za rok 2021 – bez výhrad. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Závěrečný účet obce Pustá Kamenice za 

rok 2021 – bez výhrad. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Účetní závěrku roku 2021 obce Pustá 

Kamenice – bez výhrad. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Účetní závěrku roku 2021 obce zřízené 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pustá Kamenice – bez výhrad a převod 

finančních prostředků přidělených na rok 2021 ve výši 2 538,60,-Kč do 

rezervního fondu ZŠ a MŠ. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. 2203 o poskytnutí prací a 

služeb BOZP mezi obcí Pustá Kamenice a panem D.B. 

 



K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o sdružování prostředků na 

nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice včetně finančního 

příspěvku ve výši 5,-Kč za 1 obyvatele. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Žádost o sponzorský dar pro Záchrannou 

stanici a ekocentrum Pasíčka ve výši 2000,-Kč. 

K bodu 15) programu: 

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

uzavření provozu MŠ a ŠJ ve dnech 3.3. a 4.3.2022. 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili změnu ceny vodného od 1.4.2022 ze 

současných 46,-Kč/m3 na 47,-Kč/m3. 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádost Zdravotní klaun, o.p.s. o 

finanční dar z rozpočtu obce na financování programů organizace Zdravotní 

klaun, o.p.s. 

K bodu 18) programu: 

Zastupitelé obce projednali a pověřili starostu k podpisu smlouvy projektu: 

Výsadba stromů v intravilánu obce Pustá Kamenice mezi obcí Pustá Kamenice a 

SFŽP. 

K bodu 19) programu: 

Různé, diskuse, závěr: 

- informace starosty o posprejovaní dolní vlakové zastávky a oznámení 

tohoto skutku na Policii ČR 

- informace starosty o připravovaném semináři k soutěži Vesnice roku 2022 

v obci Pustá Kamenice dne 7.4.2022 

- informace starosty o průběhu zpracování projektové dokumentace na 

opravu mostků MK přes místní potok Kamenická voda  

- informace starosty o vydání Veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy – 

ochranné pásmo vodního zdroje – VRT PKV-1, MÚ Polička, odboru 

územního plánování, rozvoje a životního prostředí, vodoprávního úřadu 

- informace starosty o uzávěrce PK listů – 30.3.2022 

 



Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Ing. Jiří Zahálka 

                      Ing. Alena Černá                                                                      

                                                                                   Pustá Kamenice 10.3.2022

  


