
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 7 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

20. 12. 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 30.11.2022. 

3. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Pustá Kamenice o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

4. Projednání návrhu rozpočtu obce Pustá Kamenice na rok 2023. 

5. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Pustá 

Kamenice na roky 2023 – 2025. 

6. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Pustá Kamenice na rok 

2023. 

7. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ na 

roky 2024-2025. 

8. Projednání členských příspěvků Mikroregionu a MAS Poličsko na 

rok 2023. 

9. Projednání plánu činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 

2023. 

10. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby č. IZ-12-2002337/SoBSVB/1SY Pustá 

Kamenice, obec – přeložka k NN. 

11. Projednání Dohody o postoupení práv a povinností z investorství 

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

12. Projednání Smlouvy příkazní mezi obcí Pustá Kamenice a Atelier 

Atis Pardubice, spol. s.r.o. na akci  - „Pustá Kamenice – posílení 

vodárenské soustavy“ ve věci supervizní činnosti. 



13. Projednání a vzetí na vědomí Zápisu z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Pustá Kamenice ze strany Krajského úřadu 

Pardubice za období od 1.1.2022 – 25.11.2022. 

14. Projednání Darovací smlouvy HASIČI 127/2022 mezi Nadací 

AGROFERT a obcí Pustá Kamenice ve věci finančního daru na 

přívěsný hasičský vozík pro místní hasiče. 

15. Projednání plnění Plánu rozvoje obce Pustá Kamenice za rok 

2022. 

16. Projednání vyřazení majetku obce. 

17. Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice o uzavření 

provozu MŠ a ŠJ ve dnech 22.12.2022 a 23.12.2022. 

18. Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o možnosti čerpání financí 

z rezervního fondu ZŠ a MŠ. 

19. Projednání vydání „Změny č. 1 územního plánu Pustá Kamenice“. 

20. Projednání podání žádosti o dotaci na válečné hroby a pietní místa 

– hrob č. VH CZE5310-6678 – pietní místo v Pekelci. 

21. Projednání podání žádosti o dotaci z dotačního programu – 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – podání 

žádosti o dotaci na opravu kříže naproti bývalému obchodu. 

22. Projednání vyrovnávacího rozpočtového opatření. 

23. Projednání Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře 

informačního systému HELIOS Fénix. 

24. Projednání výstavby venkovního šachového hřiště na školní 

zahradě, případně na dětském hřišti. 

25. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru pro hokejový tým 

Pusté Kamenice. 

26. Projednání Plánu financování obnovy kanalizační infrastruktury 

ve vlastnictví obce Pustá Kamenice – aktualizace. 

27. 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. 27 – Projednání Dodatku č. 15 ke smlouvě č. 

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

komunálního odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí 

Pustá Kamenice. 



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

zápisu navrhl zastupitele Ladislava Kyncla a Jana Brokla. 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 30.11.2022. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Obecně závaznou vyhlášku obce Pustá 

Kamenice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočet obce Pustá Kamenice na rok 

2023. 

 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili střednědobý výhled rozpočtu obce Pustá 

Kamenice na roky 2023 – 2025. 

 

K bodu 6) programu: 

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

2023. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na 

roky 2024-2025. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili výši členských příspěvků Mikroregionu 

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

2023. 

 



K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plán činnosti kontrolního a finančního 

výboru na rok 2023. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2002337/SoBSVB/1SY 

Pustá Kamenice, obec – přeložka k NN. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dohodu o postoupení práv a povinností 

z investorství mezi ČEZ, a.s. a obcí Pustá Kamenice. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu příkazní mezi obcí Pustá 

Kamenice a Atelier Atis Pardubice, spol. s.r.o. na akci  - „Pustá Kamenice – 

posílení vodárenské soustavy“ ve věci supervizní činnosti. 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Pustá Kamenice ze strany Krajského úřadu Pardubice za 

období od 1.1.2022 – 25.11.2022. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Darovací smlouvu HASIČI 127/2022 

mezi Nadací AGROFERT a obcí Pustá Kamenice ve věci finančního daru na 

přívěsný hasičský vozík pro místní hasiče. 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění Plánu rozvoje obce Pustá 

Kamenice za rok 2022. 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyřazení majetku obce – projektovou 

dokumentaci: Altán na školní zahradě, řešení studie a podklady: Úprava 

dětského hřiště, řešení studie: Úprava školní zahrady a projektovou dokumentaci 

na výměnu dveří KD. Uvedený nedokončený dlouhodobý hmotný majetek bude 

odepsán jako zmařená investice. 

 

 



K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice 

o uzavření provozu MŠ a ŠJ ve dnech 22.12.2022 a 23.12.2022. 

K bodu 18) programu: 

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

čerpání financí z rezervního fondu ZŠ a MŠ do výše 40 000,-Kč. 

K bodu 19) programu: 

Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební Č.j. MP/29557/2022 str. 2 

zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a 55b odst. 7 stavebního zákona, § 

13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. y zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

- I. se seznámilo s předloženým návrhem Změny č. 1 územního plánu Pustá 

Kamenice a s jeho odůvodněním,  

- II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh Změny č. 1 

územního plánu Pustá Kamenice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se 

stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,  

- III. se rozhodlo vydat Změnu č. 1 územního plánu Pustá Kamenice formou 

opatření obecné povahy č. 1/2022.“ 

K bodu 20) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci na válečné hroby 

a pietní místa – hrob č. VH CZE5310-6678 – pietní místo v Pekelci s názvem 

akce – „Oprava pomníku zastřelených občanů – pietního místa v Pusté 

Kamenici“ 

K bodu 21) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o dotaci z dotačního 

programu – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – podání žádosti 

o dotaci na opravu kříže naproti bývalému obchodu s názvem akce – „Oprava 

kříže v Pusté Kamenici – p. č. 345/2“ 



K bodu 22) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vyrovnávací rozpočtové opatření č. 8 za 

rok 2022. 

K bodu 23) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o užití, implementaci a provozní 

podpoře informačního systému HELIOS Fénix. 

K bodu 24) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili výstavbu venkovního šachového hřiště na 

školní zahradě, případně na dětském hřišti. 

K bodu 25) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí finančního daru pro 

hokejový tým Pusté Kamenice. 

K bodu 26) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Plán financování obnovy kanalizační 

infrastruktury ve vlastnictví obce Pustá Kamenice – aktualizace. 

K bodu 27) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 15 ke smlouvě č. 

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

komunálního odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Pustá 

Kamenice. 

K bodu 28) programu: 

 

Různé, diskuse, závěr: 

- informace starosty o přípravě TKS sbírky, která se uskuteční v sobotu 

7.1.2023 od 09:00 hodin. 

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Jan Brokl 

                      Ladislav Kyncl                                                         

                                                                                   Pustá Kamenice 20.12.2022

  


