
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 1 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

16. 3. 2023 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Jaroslav Sklenář, DiS., Ing. Alena Černá, Jan Brokl, Ladislav Kyncl,     

                  Ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová 

Omluveni: Josef Uchytil 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 28.2.2023. 

3. Projednání cenové nabídky firmy EMPEMONT na pořízení 2 ks 

solárních svítidel, kterými by byla osvícena místní komunikace ke 

kostelu sv. Anny a projednání cenové nabídky na doplnění 

místního rozhlasu o 1 ks bezdrátového digitálního hlásiče včetně 2 

ks reproduktorů do míst tzv. Zelená hora. 

4. Projednání Smlouvy č. Z_S24_12_8120085184 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie mezi obcí 

Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce a.s. 

5. Projednání žádosti o finanční podporu pro Záchrannou stanici a 

ekocentrum Pasíčka. 

6. Projednání podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje na rok 2023 z dotačního 

programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 

(zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického 

kraje na akci: „Pustá Kamenice – posílení vodárenské soustavy“ 

7. Projednání žádosti o dotaci z obecního rozpočtu pro TJ Pustá 

Kamenice – spolek, na činnost v roce 2023. 

8. Projednání Smlouvy o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 

9. Projednání žádosti o finanční dar z rozpočtu obce podanou od 

ZDRAVOTNÍ KLAUN o.p.s. 



10. Rozpočtové opatření č. 1. 

11. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Pustá Kamenice za rok 2022. 

12. Různé, diskuze, závěr. 

  

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.03 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. 12 - Projednání žádosti o finanční podporu Linky bezpečí, z. s. 

- bod. č. 13 – Projednání žádosti pana Z.V. o uvedení obecní cesty p. č. 

1274 do stavu dle vytyčovacího náčrtu na základě jednání přímo na 

místě dne 13.3.2023. 

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

zápisu navrhl zastupitele pana Ing. Jiřího Zahálku a pana Jana Brokla.   

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 28.2.2023. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou nabídku firmy EMPEMONT na 

pořízení 2 ks solárních svítidel, kterými bude osvícena místní komunikace ke 

kostelu sv. Anny a cenovou nabídku na doplnění místního rozhlasu o 1 ks 

bezdrátového digitálního hlásiče včetně 2 ks reproduktorů do míst tzv. Zelená 

hora. 

 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. Z_S24_12_8120085184 o 

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie mezi 

obcí Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce a.s.  

 



K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o finanční podporu pro 

Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka a současně schválili smlouvu o 

poskytnutí finanční podpory mezi obcí Pustá Kamenice a Záchrannou stanicí a 

ekocentrem Pasíčka. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na rok 2023 z dotačního 

programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování 

pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje na akci: „Pustá 

Kamenice – posílení vodárenské soustavy“. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o dotaci z obecního rozpočtu pro 

TJ Pustá Kamenice – spolek, na činnost spolku v roce 2023 a současně schválili 

Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2023 o poskytnutí dotace pro TJ Pustá Kamenice. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o sdružování prostředků na 

nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádost o finanční dar z rozpočtu obce 

podanou od ZDRAVOTNÍ KLAUN o.p.s. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 1. 

K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce se seznámili a berou na vědomí Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Pustá Kamenice za rok 2022 s tím, že tato bude 

schvalována na příštím jednání zastupitelstva obce po jejím sejmutí z úřední 

desky, na které je vyvěšena od 13.3.2023. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. a 

požadovaný finanční příspěvek. 

 



K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádost pana Z.V. o uvedení obecní 

cesty p. č. 1274 do stavu dle vytyčovacího náčrtu, který obecnímu zastupitelstvu 

předložil a který si nechal na vlastní náklady zpracovat. Na základě jednání 

přímo na místě dne 13.3.2023 a na dnešním zasedání zastupitelstva, 

zastupitelstvo obce rozhodlo, že žádost pana Z.V. nebude v současné době dále 

řešena, neboť nedošlo ke shodě řešeného problému. Každá strana navrhuje jiné 

řešení a v současné době není možno věc vyřešit ke spokojenosti všech 

zúčastněných stran. 

K bodu 14) programu: 

Různé, diskuse, závěr: 

- informace starosty o schůzce s firmou Archiv bez starostí dne 17.3.2023 

- informace starosty o divadle BAHNO BUDE, které se uskuteční v sobotu 

22.4.2023 od 18:00 hodin v kulturním domě v Pusté Kamenici 

- informace starosty ohledně projektu „Modernizace silnice č. III/3545 

Pustá Kamenice – Svratouch“.   

- informace starosty ohledně projektu „Rekonstrukce silnice č. III/3548 – 

křiž. III/3545“. 

- informace starosty ohledně povinnosti obcí s DTM – digitálně technické 

mapy obcí 

- informace starosty ohledně připravovaného projektu „Zateplení stropu 

kulturního domu“ 

- informace starosty ohledně připravenosti výstavby venkovního šachového 

hřiště 

- informace starosty ohledně instalace elektronické úřední desky na budově 

obecního úřadu 

- informace starosty ohledně průběhu a přípravy návrhu projektové 

dokumentace na posílení vodárenské soustavy v Pusté Kamenici 

- informace starosty o uzávěrce PK listů – 30.3.2023 

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Ing. Jiří Zahálka 

                      Jan Brokl                                                                      

                                                                                   Pustá Kamenice 16.3.2023

  


