
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 5 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

30. 8. 2022 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová, Josef Uchytil, Vlasta Kynclová  

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.7.2022. 

3. Projednání návrhu smlouvy o dodávce služeb – zpracování nového 

Plánu financování obnovy pro potřebu provozování kanalizace 

obcí Pustá Kamenice. 

4. Projednání cenové nabídky nátěru střechy kulturního domu 

(přísálí, výčep, dřevník).  

5. Projednání žádosti Českých drah o podporu při pořádání oslav 

125. výročí provozu železniční trati Polička – Žďárec u Skutče. 

6. Projednání cenové nabídky na koupi přívěsného vozíku pro 

potřeby hasičů – JPO V a SDH Pustá Kamenice. 

7. Projednání vyřazení majetku obce – hasičského vozidla AVIA. 

8. Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5. 

9. 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. Program schůze doplnil o : 

- bod č. 9 – Projednání návrhu kupní smlouvy o koupi a prodeji nemovité 

věci a smlouvy o zrušení věcného břemene mezi manželi S., manželi K. obcí 

Pustá Kamenice a manželi. B.     



- bod. č. 10 – Projednání a vzetí na vědomí o provedené kontrole obce Pustá 

Kamenice ze strany Krajského úřadu Pardubice o tematické kontrole 

výkonu státní správy na úseku základních registrů ISÚI/RÚIAN a na úseku 

zákona o střetu zájmů. 

 

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

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

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 31.7.2022. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh smlouvy o dodávce služeb – 

zpracování nového Plánu financování obnovy pro potřebu provozování 

kanalizace obcí Pustá Kamenice mezi obcí Pustá Kamenice a firmou Sofis Grant 

s.r.o. a pověřili starostu k podpisu této smlouvy. 

 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou nabídku pana Z.O. na nátěr 

střechy kulturního domu (přísálí, výčep, dřevník).  

 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost Českých drah o podporu při 

pořádání oslav 125. výročí provozu železniční trati Polička – Žďárec u Skutče. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili koupi přívěsného vozíku pro potřeby 

hasičů – JPO V a SDH Pustá Kamenice na základě předložené nabídky od firmy 

Svět vozíků a pověřili starostu k podpisu smlouvy o koupi vozíku. 

 



K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení majetku obce – hasičského 

vozidla AVIA. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh kupní smlouvy o koupi a prodeji 

nemovité věci a smlouvy o zrušení věcného břemene mezi manželi S., manželi 

K. obcí Pustá Kamenice a manželi. B. a pověřili starostu k podpisu této smlouvy 

a podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí.    

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí protokol o provedené kontrole 

obce Pustá Kamenice ze strany Krajského úřadu Pardubice o tematické kontrole 

výkonu státní správy na úseku základních registrů ISÚI/RÚIAN a na úseku 

zákona o střetu zájmů – kontrola proběhla bez zjištěných nedostatků. 

K bodu 11) programu: 

Různé, diskuse, závěr: 

- informace starosty o uspořádání podzimního sběru použitého ošacení a 

potřeb do domácnosti – Diakonie Broumov v termínu od 26.9. do 

14.10.2022 

- informace starosty o uzávěrce PK listů – 14.9.2022 

- informace starosty o připravovaném vítání občánků – 16. říjen 2022 

- informace starosty o průběhu připomínkování Plánu rozvoje sportu obce 

Pustá Kamenice 

- informace starosty o termínu opakovaného veřejného projednání Změny 

ÚP č. 1 Pustá Kamenice – 5.10.2022 od 15:00 hodin 

- informace starosty o podání žádosti o podporu z nadace na hasičský vozík 

- informace starosty o letecké virtuální prohlídce obce 

- informace starosty – audit hospodaření obce – 25.11.2022 

- informace starosty o návštěvě Pusté Kamenice členy Mikroregionu 

Slušovicko dne 15.9.2022 

- informace starosty o konceptu Studie adaptačních opatření (ReSAO) v 10 

prioritních oblastech Kamenické vody vypracované firmou Envicons.cz 

- starosta obce na závěr schůze poděkoval všem členům zastupitelstva za 

odvedenou práci s končícím volebním obdobím 



 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Ing. Alena Černá 

                      Ing. Jiří Zahálka                                                            

                                                                                   Pustá Kamenice 30.8.2022

  


