
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 3 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

23.5.2019 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Jaroslav Sklenář, DiS., Miroslav Myška, Josef Uchytil,                    

                  Vlasta Kynclová, ing. Alena Černá, ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová 

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.4.2019. 

3. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova ev. č. OŽPZ/19/22836 mezi poskytovatelem Pardubickým 

krajem, Komenského nám. 125 a příjemcem obcí Pustá Kamenice 

čp. 64 na akci „Oprava chodby a výdejny stravy v ZŠ a MŠ Pustá 

Kamenice“ ve výši 110 000,-Kč. 

4. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru pro SDH Pustá 

Kamenice na oslavy 125. výročí založení SDH v Pusté Kamenici. 

5. Projednání výsledku hospodaření vodovodu za rok 2018. 

6. Projednání informace o bezúplatném převodu majetku MAS 

Partnerství venkova, z.s., Vísky 96 a obcí Pustá Kamenice v rámci 

projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“. 

7. Projednání žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 

8. Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4. 

9. Různé, diskuse, 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 - paní Vlastu Kynclovou 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 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 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova ev. č. OŽPZ/19/22836 mezi poskytovatelem - Pardubickým 

krajem, Komenského nám. 125 a příjemcem - obcí Pustá Kamenice čp. 64 na 

akci „Oprava chodby a výdejny stravy v ZŠ a MŠ Pustá Kamenice“ ve výši 

110 000,-Kč. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili poskytnutí finančního daru pro SDH 

Pustá Kamenice na oslavy 125. výročí založení SDH v Pusté Kamenici ve výši 

25 000,-Kč. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili výsledek hospodaření vodovodu za rok 

2018. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí informaci o bezúplatném převodu 

majetku MAS Partnerství venkova, z.s., Vísky 96 a obcí Pustá Kamenice 

v rámci projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili žádost o podporu provozu Linky 

bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 ve výši požadovaných 3 000,-Kč. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 3 – Neinvestiční 

účelová dotace na úhradu výdajů s konáním voleb do Evropského parlamentu ve 

dnech 24. a 25. května 2019 ve výši 29.000,-Kč jak na příjmové, tak i výdajové 

stránce a Rozpočtové opatření č. 4 – Navýšení výdajů rozpočtu obce ve výši 

30.500,-Kč (příspěvek DD Drachtinka Hlinsko, dar pro SDH na 125. výročí 

SDH apod.) 



K bodu 8) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci 

sp. zn. V-2716/2019-609 na nového vlastníka – obec Pustá Kamenice 

- Informace starosty o podání přihlášky PK listů do soutěže „O nejlepší 

obecní a městský zpravodaj 2018“ 

- Informace starosty o stavu podání žádosti o pořízení nového dopravního 

automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obcí 

 

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Vlasta Kynclová 

                      Ing. Jiří Zahálka 

                                    

                                                                             Pustá Kamenice 23.5.2019  


