
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 8 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

17. 12. 2019 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

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

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.11.2019. 

3. Projednání návrhu rozpočtu obce Pustá Kamenice na rok 2020. 

4. Projednání rozpočtového výhledu obce Pustá Kamenice na roky 

2020 – 2023. 

5. Projednání členských příspěvků AZASS, Mikroregion Poličsko a 

MAS Poličsko. 

6. Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro TJ Pustá Kamenice na 

rok 2020 a případné Smlouvy o poskytnutí dotace. 

7. Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro SDH Pustá Kamenice 

na rok 2020 a případné Smlouvy o poskytnutí dotace. 

8. Projednání plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 

2020. 

9. Projednání Rozpočtového vyrovnávacího opatření č. 11. 

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

2020 a současně žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o možnosti čerpání 

rezervního fondu. 

11. Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 

2021 a 2022. 

12. Projednání cenové nabídky ČEZ Prodej a.s. a změny dodavatele 

plynu pro obec Pustá Kamenice. 



13. Projednání cenové nabídky na pojištění obecního movitého a 

nemovitého majetku od různých pojišťoven. 

14. Projednání Smlouvy o bezúplatném převodu majetku v rámci 

realizace projektu MAS Poličsko s.r.o. „Nezapomeňte se vrátit“ 

15. Projednání Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 52041195 mezi VČE – 

montáže a.s. a obcí Pustá Kamenice o změně termínu dokončení 

akce „Veřejné osvětlení Pustá Kamenice“. 

16. Projednání a vzetí na vědomí: Znaleckého posudku o ceně obvyklé 

na nemovitou věc, pozemek č. 37/1 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Pustá Kamenice. 

17. Projednání Smlouvy o dílo mezi obcí Pustá Kamenice a 

společnostní Šindlar s.r.o. ve věci zpracování projektové 

dokumentace na akci „Protipovodňová opatření pro obec Pustá 

Kamenice“. 

18. Projednání Příkazní smlouvy mezi obcí Pustá Kamenice a 

společnostní Šindlar s.r.o. ve věci vypracování žádosti o poskytnutí 

podpory z OPŽP na akci „Protipovodňová opatření pro obec 

Pustá Kamenice“. 

19. Projednání Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 2/2019. 

20. Projednání Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 3/2019. 

21. Projednání Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 4/2019. 

22. Projednání výpovědi servisní smlouvy. 

23. Projednání Smlouvy mezi obcí Pustá Kamenice a Státním 

pozemkovým úřadem o koupi pozemku par. č. 37/1. 

24. Projednání plnění Strategického plánu obce. 

25. Projednání žádosti ZŠ a MŠ o uzavření provozu MŠ a ŠJ ve dnech 

23.12.2019 – 3.1.2020. 

26. Projednání informací ohledně činnosti AZASS. 

27. 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. Program schůze doplnil o: 

- bod č. 27 – Projednání žádosti o finanční dar spolku KOČKY SOBĚ 

Chmelík a případné schválení Smlouvy o poskytnutí finančního daru. 



- bod č. 28 – Projednání žádosti o finanční dar na provoz obchodu 

CEIBA v Pusté Kamenici na rok 2020 a případné schválení Smlouvy 

o poskytnutí finančního daru. 

- bod č. 29 – Projednání finančních náležitostí dle nařízení vlády č. 

338/2019. 

- bod č. 30 – Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace SALVII z.ú. 

Svitavy na činnost v roce 2020.  

- bod č. 31 – Projednání žádosti o poskytnutí dotace Farnímu sboru 

Českobratrské církve evangelické v Krouně na rok 2020 a případné 

schválení Smlouvy o poskytnutí dotace. 

- bod č. 32 – Projednání návrhu Smluv o připojení odběrných 

elektrických zařízeních k distribuční soustavě mezi obcí Pustá 

Kamenice a společností ČEZ Distribuce a.s. – jedná se o tři smlouvy: 

1. č.19_SOP_01_4121607525 

2. č. 19_SOP_01_4121607524 

3. č. 19_SOP_01_4121607593 

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

zápisu navrhl zastupitele – Josefa Uchytila a Ing. Alenu Černou. 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 plnění rozpočtu obce k 30.11.2019. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočet obce Pustá Kamenice na rok 

2020. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtový výhled obce Pustá Kamenice 

na roky 2020 – 2023. 

 



K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili členské příspěvky na rok 2020 - SO 

AZASS Polička ve výši 60,-Kč/obyvatel, Mikroregion Poličsko ve výši 2,-

Kč/obyvatel a MAS Poličsko ve výši 7,-Kč/obyvatel. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace pro TJ Pustá 

Kamenice na rok 2020 a současně schválili Smlouvu o poskytnutí dotace. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace pro SDH Pustá 

Kamenice na rok 2020 a současně schválili Smlouvu o poskytnutí dotace. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plán činnosti finančního a kontrolního 

výboru na rok 2020. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové vyrovnávací opatření č. 11 – 

na příjmové stránce ve výši 25,87 tis. Kč a na výdajové stránce ve výši – 

3 351,45 Kč. Vyrovnávací rozpočtové opatření – přebytek 3 377 320,-Kč. 

K bodu 10) programu: 

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

2020 a současně schválili žádost ředitelky ZŠ a MŠ Pustá Kamenice o možnosti 

čerpání rezervního fondu pro rok 2020 ve výši 100 000,-Kč. 

 

K bodu 11) programu: 

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

roky 2021 a 2022. 

 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou nabídku ČEZ Prodej a.s. a 

změnu dodavatele plynu pro obec Pustá Kamenice od společnosti ČEZ. 

 

K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili cenovou nabídku na pojištění obecního 

movitého a nemovitého majetku od pojišťovny Uniqa. 



K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali s schválili Smlouvu o bezúplatném převodu majetku 

v rámci realizace projektu MAS Poličsko s.r.o. „Nezapomeňte se vrátit“. 

 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 52041195 

mezi VČE – montáže a.s. a obcí Pustá Kamenice o změně termínu dokončení 

akce „Veřejné osvětlení Pustá Kamenice“. 

 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí znalecký posudek o ceně obvyklé 

na nemovitou věc, pozemek č. 37/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Pustá Kamenice. 

 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo ev. č. ZPSD-SRO-2019-

0104 mezi obcí Pustá Kamenice a společnostní Šindlar s.r.o. ve věci zpracování 

projektové dokumentace na akci „Protipovodňová opatření pro obec Pustá 

Kamenice“. 

 

K bodu 18) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Příkazní smlouvu ev. č. ZPSM-SRO-

2019-0103 mezi obcí Pustá Kamenice a společnostní Šindlar s.r.o. ve věci 

vypracování žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP na akci „Protipovodňová 

opatření pro obec Pustá Kamenice“. 

K bodu 19) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 

2/2019. 

 

K bodu 20) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 

3/2019. 

 

K bodu 21) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 

4/2019. 



K bodu 22) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili výpověď servisní smlouvy mezi obcí 

Pustá Kamenice a JD Rozhlasy s.r.o. ve věci pravidelného servisu místního 

rozhlasu. 

 

K bodu 23) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu mezi obcí Pustá Kamenice a 

Státním pozemkovým úřadem o koupi pozemku par. č. 37/1 v k.ú. Pustá 

Kamenice. 

 

K bodu 24) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění Strategického plánu obce. 

 

K bodu 25) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost ZŠ a MŠ o uzavření provozu MŠ a 

ŠJ ve dnech 23.12.2019 – 3.1.2020. 

 

K bodu 26) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí informace ohledně činnosti DSO 

AZASS Polička, Mikroregionu Poličsko a MAS Poličsko. 

 

K bodu 27) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o finanční dar spolku KOČKY 

SOBĚ Chmelík a současně schválili Darovací smlouvu o poskytnutí finančního 

daru. 

 

K bodu 28) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o finanční dar na provoz obchodu 

CEIBA v Pusté Kamenici na rok 2020 a současně schválili Darovací smlouvu o 

poskytnutí finančního daru. 

 

K bodu 29) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili finanční náležitostí dle nařízení vlády č. 

338/2019 Sb.. 

 

 



K bodu 30) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí dotace SALVII z.ú. 

Svitavy na činnost v roce 2020. 

 

K bodu 31) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o poskytnutí dotace pro Farní sbor 

Českobratrské církve evangelické v Krouně na rok 2020 a současně schválili 

Smlouvu o poskytnutí dotace. 

 

K bodu 32) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvy o připojení odběrných 

elektrických zařízeních k distribuční soustavě mezi obcí Pustá Kamenice a 

společností ČEZ Distribuce a.s. – jedná se o tři smlouvy: 

- 1. č.19_SOP_01_4121607525 

- 2. č. 19_SOP_01_4121607524 

- 3. č. 19_SOP_01_4121607593 

 

K bodu 33) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty o nabídce kulturního představení ochotníků 

z Korouhve. 

- Informace starosty o stavu podání žádosti o dotaci na hasičské vozidlo 

- Informace starosty o stavu podání žádosti na akci: „Pustá Kamenice – 

doplňující zdroj pitné vody“ – VRTU PK3 v obci Pustá Kamenice. 

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Josef Uchytil 

                      Ing. Alena Černá 

                                    

                                                                                Pustá Kamenice 17.12.2019

  


