
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 2 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

21. 4. 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, Josef Uchytil  

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.3.2022. 

3. Projednání Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi 

Mikroregionem Poličsko a obcí Pustá Kamenice. 

4. Projednání žádosti Římskokatolické farnosti Pustá Kamenice o 

finanční podporu na opravu kostela sv. Anny v Pusté Kamenici. 

5. Projednání žádosti o dotaci pro Farní sbor Českobratrské církve 

evangelické Krouna. 

6. Projednání Smlouvy č. Z_S14_12_8120085184 o smlouvě budoucí 

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

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

7. Projednání žádosti o finanční podporu Linky bezpečí z.s. 

8. Projednání nabídky letního kina v Pusté Kamenici. 

9. Projednání Rozpočtového opatření č. 1 

10. 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. 

     Zápisem schůze pověřil paní Hanu Kašparovou – zastupitelku obce. Pro 

ověření zápisu navrhl zastupitele pana Josefa Uchytila a paní Vlastu Kynclovou.  



Navržení ověřovatelé byli schváleni – 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 31.3.2022. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o bezúplatném převodu majetku 

mezi Mikroregionem Poličsko a obcí Pustá Kamenice. 

 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali žádost Římskokatolické farnosti Pustá Kamenice o 

finanční podporu na opravu kostela sv. Anny v Pusté Kamenici a současně 

schválili smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 000,-Kč. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali žádost o dotaci pro Farní sbor Českobratrské církve 

evangelické a současně schválili smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 000,-

Kč.  

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. Z_S14_12_8120085184 o 

smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

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

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádost o finanční podporu Linky 

bezpečí z.s. 

 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili nabídku letního kina v Pusté Kamenici.  

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 1. 



K bodu 10) programu: 

Různé, diskuse, závěr: 

- informace starosty o získání dotace z POV Pardubického kraje na opravu 

vývařovny ZŠ a MŠ v budově OÚ 

- informace starosty o připravovaném semináři SMS v Pusté Kamenici ke 

spisové a archivní službě, který se uskuteční dne 26.4.2022 

- informace starosty o průběhu zpracování projektové dokumentace na 

opravu mostků MK přes místní potok Kamenická voda  

- informace starosty o možnosti vybudování vysokorychlostního internetu v 

obci 

- informace starosty o získání dotace pro Mikroregion Poličsko na 

velkoprostorový stan 

- informace starosty k průběhu zpracování a projednání Změny č. 1 ÚP 

Pustá Kamenice 

- informace starosty o nabídce kalendářů na rok 2023 

- informace starosty z jednání Krajského shromáždění SMS ČR ze dne 

29.3.2022 konaného ve Starém Hradišti 

- informace o VPP D.V. 

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Vlasta Kynclová 

                      Josef Uchytil                                                                   

                                                                                   Pustá Kamenice 21.4.2022

  


