
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 6 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

9. 10. 2019 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Ing. Alena Černá, Ing. Jiří Zahálka,  

Omluveni: Hana Kašparová, Vlasta Kynclová 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.9.2019. 

3. Projednání Dodatku č. 2 SOD 52041195 „Veřejné osvětlení Pustá 

Kamenice“ mezi Obcí Pustá Kamenice a VČE – montáže a.s. 

4. Projednání Rozpočtového opatření č. 8. 

5. Projednání a vzetí na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

identifikační číslo 117D8210D2234 na akci „Oprava místních 

komunikací MK č. 1c a MK č. 22c. 

6. Různé, diskuse, závěr. 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 hodin starosta obce pan Jaroslav 

Sklenář, DiS. a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a toto je 

schopné usnášení. Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na 

pozvánkách. Program schůze doplnil o: 

- bod č. 6 – Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru pro 

hokejový tým Pusté Kamenice na sezonu v AHL Polička 2019/2020. 

- bod. č. 7 – Projednání smlouvy mezi obcí Pustá Kamenice a 

Domovem České hudby o.p.s. na adventní koncert v kostele sv. Anny 

dne 8.12.2019. 

- bod č. 8 – Projednání veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Pustá 

Kamenice a Městskou knihovnou Polička o neinvestiční dotaci na 

knihovní systém Tritius pro knihovnu Pustá Kamenice. 

- bod č. 9 – Projednání a schválení pachtovného za pozemky 

v pronájmu obce za roční úhradu 2500,-Kč/hektar od 1.1.2020. 



- bod č. 10 – Projednání přerušení místního rozhlasu na dobu nezbytně 

nutnou. 

 

- bod č. 11 – Projednání a schválení podání žádosti o připojení 

k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN u TS SY 1024 na 

pozemku p.č. 100/1 pro RVO 1, u TS SY 622 na pozemku p.č. 1317/6 

pro RVO 2 a TS SY 623 na pozemku p.č. 1313/4 pro RVO 3 

v návaznosti na výstavbu nového veřejného osvětlení obce Pustá 

Kamenice a zároveň pověřilo starostu obce Jaroslava Sklenáře, DiS. 

k podepsání smluv o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. 

 

Zápisem schůze pověřil paní ing. Alenu Černou – zastupitelku obce. Pro ověření 

zápisu navrhl zastupitele – Ing. Jiřího Zahálku a pana Josefa Uchytila. Navržení 

ověřovatelé byli schváleni – 5 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva neměl 

doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního jednání schválili - 5 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 30.9.2019. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 2 SOD 52041195 „Veřejné 

osvětlení Pustá Kamenice“ mezi Obcí Pustá Kamenice a VČE – montáže a.s., 

Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice o změně termínu splnění díla na 

nejpozdější termín 25.10.2019. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili: 

Rozpočtové opatření č. 8 – účelová neinvestiční dotace z MMR ČR – Podpora 

rozvoje regionů 2019+ na Opravu místních komunikací – MK č. 1c a MK č. 

22c. 

 



K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

identifikační číslo 117D8210D2234 na akci „Oprava místních komunikací MK 

č.1c a MK č. 22c.“ 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí finančního daru pro 

hokejový tým Pusté Kamenice na sezonu v AHL Polička 2019/2020 ve výši 

15 000,-Kč. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu mezi obcí Pustá Kamenice a 

Domovem České hudby o.p.s. na adventní koncert v kostele sv. Anny dne 

8.12.2019. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Pustá 

Kamenice a Městskou knihovnou Polička o neinvestiční dotaci na knihovní 

systém Tritius pro knihovnu Pustá Kamenice ve výši 15 000,-Kč. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili pachtovné za pozemky v pronájmu obce 

za roční úhradu 2500,-Kč/hektar od 1.1.2020. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili přerušení provozu místního rozhlasu na 

dobu nezbytně nutnou, než bude nainstalován nový digitální rozhlas. 

K bodu 11) programu: 

 

a) Zastupitelé obce projednali a schválili v návaznosti na výstavbu nového 

veřejného osvětlení obce Pustá Kamenice podání žádosti o připojení 

k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN u TS SY 1024 na pozemku p.č. 

100/1 pro RVO 1 a zároveň pověřilo starostu obce Jaroslava Sklenáře, DiS. 

k podepsání smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02. 

 

b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo v návaznosti na výstavbu nového 

veřejného osvětlení obce Pustá Kamenice podání žádosti o připojení 

k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN u TS SY 622 na pozemku p.č. 



1317/6 pro RVO 2 a zároveň pověřilo starostu obce Jaroslava Sklenáře, DiS. 

k podepsání smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02. 

 

c) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo v návaznosti na výstavbu nového 

veřejného osvětlení obce Pustá Kamenice podání žádosti o připojení 

k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN u TS SY 623 na pozemku p.č. 

1313/4 pro RVO 3 a zároveň pověřilo starostu obce Jaroslava Sklenáře, DiS. 

k podepsání smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02. 

K bodu 12) programu: 

 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty o probíhajících administrativních úkonech ohledně 

podání žádosti o dotaci na další zdroj pitné vody VRT PK-3. 

- Informace starosty o místním veřejném rozhlase a podání žádosti o dotaci 

na nový digitální veřejný rozhlas. 

- Informace starosty o harmonogramu prací na opravách místních 

komunikacích MK č. 1c, č. 22c, 8c a 17c4. 

- Informace starosty o záměru SŽDC o rušení některých železničních 

přejezdů v katastru obce Pustá Kamenice. 

 

 

Zapsal: ing. Alena Černá  

Ověřovatelé: ing. Jiří Zahálka 

                      Josef Uchytil 

                                    

                                                                                Pustá Kamenice 9.10.2019

  


