
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 1 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

9. 3. 2021 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Jaroslav Sklenář, DiS., Ing. Alena Černá, Josef Uchytil,  

                  Ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová, Vlasta Kynclová 

Omluveni: Miroslav Myška 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 28.2.2021. 

3. Projednání Smlouvy o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 

4. Projednání nabídek na zpracování Programu rozvoje obce Pustá 

Kamenice. 

5. Projednání nabídky vypracování Územních studií staveb včetně 

navazujících dokumentací. 

6. Projednání a vzetí na vědomí složení volených orgánů MAS 

Poličsko z.s. na valné hromadě (hlasování per-rolam ve dnech 9.2.-

12.2.2021) 

7. Projednání nákupu sněžné frézy do majetku obce Pustá Kamenice. 

8. Projednání výstavby (prodloužení) hlavního vodovodního řadu a 

hlavního kanalizačního řadu na Radčanech vzhledem k výstavbě 

nových rodinných domů. 

9. Projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustá 

Kamenice za období 7/2014 – 12/2020. 

10. Projednání výstavby kolny na dřevo u turistického a 

volnočasového odpočívadla na hřišti. 

11. Projednání návrhu Smlouvy na dodávku stromů na hřiště, školní 

zahradu a k ČOV. 

12. Projednání koupě části pozemku p.č. 169 na základě nového 

geometrického plánu do vlastnictví obce od pana J.T. 



13. Projednání nabídky pana J.Č. o odkoupení pozemku p.č. 1302/1 

do vlastnictví obce. 

14. Rozpočtové opatření č. 1. 

15. Různé, diskuze a závěr. 

  

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.05 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. Z programu schůze vypustil 

- bod č. 11 - Projednání návrhu Smlouvy na dodávku stromů na hřiště, 

školní zahradu a k ČOV – neboť smlouva nebyla v termínu na obecní 

úřad doručena. 

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

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

ověřovatelé byli schváleni – 6 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva neměl 

doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního jednání 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 28.2.2021. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o sdružování prostředků na 

nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali nabídky na zpracování Programu rozvoje obce Pustá 

Kamenice a schválili nabídku od SMS-služby s.r.o. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a neschválili nabídku na vypracování Územních 

studií staveb včetně navazujících dokumentací od Architektonické kanceláře 

Bartyzal, Sukova Třída 1556, Pardubice. 

 

 



K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí složení volených orgánů MAS 

Poličsko z.s. na valné hromadě (hlasování per-rolam ve dnech 9.2.-12.2.2021). 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nákup sněžné frézy do majetku obce 

Pustá Kamenice. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili výstavbu (prodloužení) hlavního 

vodovodního řadu a hlavního kanalizačního řadu na Radčanech vzhledem 

k výstavbě nových rodinných domů. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 

písm.e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

schvaluje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona Zprávu o 

uplatňování Územního plánu Pustá Kamenice za období 7/2014 – 12/2020 

předloženou pořizovatelem, která obsahuje pokyny pro pořízení Změny č. 1 ÚP 

Pustá Kamenice zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona. 

Určeným zastupitelem ve věci pořízení změny č. 1 Územního plánu Pustá 

Kamenice je paní Hana Kašparová, členka zastupitelstva obce. Pořizovatelem 

změny bude Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a 

životního prostředí. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili výstavbu kolny na dřevo u turistického a 

volnočasového odpočívadla na hřišti. 

K bodu 11) programu: 

Bod č. 11 byl z programu schůze vypuštěn, neboť smlouva, která v tomto bodu 

měla být projednána, nebyla na obecní úřad v termínu doručena.  

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili koupi části pozemku p. č. 169 na základě 

nového geometrického plánu do vlastnictví obce od majitele pana J.T. a 

současně schválili Smlouvu o koupi tohoto pozemku a pověřili starostu 

k podpisu této smlouvy. 

 



K bodu 13) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nabídku pana J.Č. o odkoupení pozemku 

p.č. 1302/1 do vlastnictví obce a současně schválili Smlouvu o koupi tohoto 

pozemku a pověřili starostu k podpisu této smlouvy. 

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 1. 

K bodu 15) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty o uzávěrce PK listů č. 1/2021 – do 24.3.2021. 

- Informace starosty o dalším průběhu realizace rekonstrukce sil. č. III/3548 

v obci Pustá Kamenice. 

- Informace starosty o VRTU a podmínkách jeho spuštění. 

- Informace starosty o PPO obce Pustá Kamenice – rozhlase. 

- Informace starosty o SMS službách – autorská práva. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Ing. Jiří Zahálka 

                      Josef Uchytil                                                                                    

                             Pustá Kamenice 6.3.2021  


