
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 6 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

15. 11. 2022 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Jaroslav Sklenář, DiS., Ing. Alena Černá, Ing. Jiří Zahálka,              

                  Hana Kašparová, Josef Uchytil, Jan Brokl, Ladislav Kyncl  

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.10.2022. 

3. Projednání žádosti Střediska sociálních služeb Salvia z.ú. Svitavy  

o dotaci z obecního rozpočtu. 

4. Projednání a pověření zastupování obce Pustá Kamenice 

v orgánech MAS Poličsko s.r.o. ve věci rozhodování a hlasování na 

schůzích MAS Poličsko z.s. 

5. Projednání Smlouvy o dílo mezi obcí Pustá Kamenice a Vodní 

zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim na veřejnou zakázku 

malého rozsahu – „Pustá Kamenice – posílení vodárenské 

soustavy“. 

6. Projednání ceny vodného na rok 2023. 

7. Projednání ceny stočného na rok 2023. 

8. Projednání podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na rok 2023. 

9. Projednání žádosti o finanční příspěvek na náklady Hospice 

Anežky České v Červeném Kostelci na rok 2023. 

10. Projednání podání žádosti o dotaci z MMR ČR z Programu 

rozvoje regionů 2023, podprogram Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul podpora obnovy místních komunikací. 

11. Projednání žádosti Oblastní charity Polička o finanční příspěvek 

z rozpočtu obce na zajištění charitních sociálních a sociálně 



zdravotních služeb v roce 2023, které charita poskytuje občanům 

naší obce. 

12. Různé, diskuze, závěr. 

  

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.05 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. 12 – Projednání vyřazení majetku obce.  

- bod. č. 13 – Rozpočtové opatření č. 7. 

- bod. č. 14 – Projednání Indikativní cenové nabídky na zpracování 

jednopólového schématu a žádosti o připojení výrobny do distribuční 

soustavy – FVE (ČOV a obecní úřad). 

 

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

zápisu navrhl zastupitele Ing. Jiřího Zahálku a Josefa Uchytila.   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. 

Před zahájením jednání zastupitelstva zastupitelka obce paní Hana Kašparová 

složila slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích ve znění: „Slibuji věrnost 

České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Pustá Kamenice a jejích občanů a řídit 

se Ústavou a zákony České republiky“, neboť z ustavujícího zasedání dne 

18.10.2022 byla řádně omluvena z důvodu pobytu v lázních. Po pronesení slova 

„slibuji“ podepsala arch s datem 15.11.2022, který je přílohou č. 1 zápisu 

z ustavujícího zasedání. Následně bylo zastupitelce paní Haně  Kašparové 

předáno OSVĚDČENÍ o zvolení členkou zastupitelstva obce Pustá Kamenice. 

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 31.10.2022. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost Střediska sociálních služeb Salvia 

z.ú. Svitavy o dotaci z obecního rozpočtu na rok 2023 ve výši 2000,-Kč a 



současně schválili smlouvu o poskytnutí této dotace a pověřili starostu k podpisu 

uvedené smlouvy. 

 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili pověření zastupování obce Pustá 

Kamenice v orgánech MAS Poličsko s.r.o. ve věci rozhodování a hlasování na 

schůzích MAS Poličsko z.s. starostu obce Jaroslava Sklenáře, DiS. 

 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo mezi obcí Pustá 

Kamenice a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim na veřejnou zakázku 

malého rozsahu – „Pustá Kamenice – posílení vodárenské soustavy“ a pověřili 

starostu k podpisu této smlouvy. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu vodného na rok 2023 ve výši 53,-

Kč. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenu stočného na rok 2023 ve výši 43,-

Kč. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci z Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2023 na akci: „Oprava obecních 

budov – hasičské zbrojnice a skladu materiálu“ a doplnění Místního programu 

obnovy venkova na rok 2023 o akci: „Oprava obecních budov – hasičské 

zbrojnice a skladu materiálu“. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádost o finanční příspěvek na náklady 

Hospice Anežky České v Červeném Kostelci na rok 2023. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci z MMR ČR 

z Programu rozvoje regionů 2023, podprogram Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul podpora obnovy místních komunikací. 

 



K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost Oblastní charity Polička o finanční 

příspěvek z rozpočtu obce na zajištění charitních sociálních a sociálně 

zdravotních služeb v roce 2023, které OCH Polička poskytuje občanům naší 

obce ve výši 9000,-Kč, současně schválili darovací smlouvu a pověřili starostu 

k podpisu této smlouvy. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení majetku obce – radiomagnetofon 

a CD přehrávač Elta ze ZŠ, nábytek z horní třídy ZŠ, varná stolička, kuchyňská 

linka a kombinovaný hrnek - vše z vývařovny ZŠ a MŠ, mobilní telefon NOKIA 

6300 a razítko legalizace – obě věci z OÚ. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 7 - neinvestiční 

účelová dotace na zajištění příprav volby prezidenta České republiky – 9400,-Kč 

jak na příjmové tak i na výdajové straně. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Indikativní cenovou nabídku na 

zpracování jednopólového schématu a žádost o připojení výrobny do distribuční 

soustavy – FVE (ČOV a obecní úřad). 

K bodu 15) programu: 

 

Různé, diskuse, závěr: 

- informace starosty o uzávěrce PK listů – 15.12.2022 do 08:00 hodin 

 

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Ing. Jiří Zahálka    

                      Josef Uchytil                                                         

                                                                                   Pustá Kamenice 15.11.2022

  


