
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 2 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

18. 5. 2021 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Jaroslav Sklenář, DiS., Miroslav Myška, Ing. Alena Černá,                

                  Ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová, Vlasta Kynclová 

Omluveni: Josef Uchytil 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.4.2021. 

3. Projednání Dodatku č. 12 ke Smlouvě za zajištění odvozu a uložení 

tuhého komunálního odpadu mezi AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. a obcí Pustá Kamenice. 

4. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2020 obce Pustá Kamenice. 

5. Projednání Návrhu závěrečného účtu 2020 obce Pustá Kamenice. 

6. Projednání Účetní závěrky roku 2020 obce Pustá Kamenice. 

7. Projednání Účetní závěrky obce zřízené příspěvkové organizace – 

ZŠ a MŠ Pustá Kamenice za rok 2020 a převodu finančních 

prostředků ZŠ a MŠ do rezervního fondu. 

8. Projednání nabídek na zpracování Změny č. 1 Územního plánu 

Pustá Kamenice na základě zpracované a schválené Zprávy o 

uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 – 12/2020 a 

projednání návrhu smlouvy s vybraných a schváleným 

zhotovitelem. 

9. Projednání Plánu rozvoje obce Pustá Kamenice na období 2021-

2027. 

10. Projednání nového Spisového řádu obce Pustá Kamenice. 

11. Projednání nabídky Klubu českých turistů – pořízení velké 

venkovní mapy do obce. 



12. Projednání žádosti o dar z obecního rozpočtu spolku KOČKY 

SOBĚ. 

13. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí z.s. 

14. Projednání Smlouvy o dílo mezi obcí Pustá Kamenice a firmou 

DITERA o provedení kompletní stavby „Prodloužení hlavního 

kanalizačního řadu na Radčanech“. 

15. Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů. 

16. Rozpočtové opatření č. 2, č. 3. 

17. Projednání Smlouvy o dílo s dodavatelem na výměnu vchodových 

dveří do KD a vchodových dveří do sklepa KD v rámci získané 

dotace z POV Pardubického kraje. 

18. 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. Programu schůze doplnil o : 

- bod č. 18 - Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova „Výměna venkovních dveří u kulturního domu 

v Pusté Kamenici“ 

- bod. č. 19 – Projednání Smlouvy o spolupráci mezi obcí Pustá 

Kamenice a SMS ČR z.s. Zlín na projekt: „Efektivní a moderní 

komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR“. 

- bod. č. 20 – Projednání Smlouvy o poskytování pracovně lékařských 

služeb mezi obcí Pustá Kamenice a Plambulance s.r.o. Borová. 

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

zápisu navrhl zastupitelky – Ing. Alenu Černou a paní Vlastu Kynclovou. 

Navržené ověřovatelky byly schváleny – 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 30.4.2021. 



K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 12 ke Smlouvě na zajištění 

odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu mezi AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. a obcí Pustá Kamenice. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2020 obce Pustá Kamenice – bez výhrad. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Závěrečný účet 2020 obce Pustá 

Kamenice – bez výhrad. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Účetní závěrku roku 2020 obce Pustá 

Kamenice – bez výhrad. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Účetní závěrku obce zřízené příspěvkové 

organizace – ZŠ a MŠ Pustá Kamenice za rok 2020 – bez výhrad a oznámení 

ředitelky školy, že do rezervního fondu obce zřízené příspěvkové organizace - 

ZŠ a MŠ Pustá Kamenice nebudou za rok 2020 převáděny žádné finanční 

prostředky, neboť obcí přidělené finanční prostředky pro rok 2020 byly řádně 

vyčerpány.  

 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali došlé nabídky na zpracování Změny č. 1 Územního 

plánu Pustá Kamenice na základě zpracované a schválené Zprávy o uplatňování 

ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 – 12/2020 a jako nejvýhodnější nabídku 

schválili nabídku ing. arch. Milana Vojtěcha a současně schválili návrh smlouvy 

s vybraným a schváleným zhotovitelem a pověřili starostu obce k jejímu 

podpisu. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Plán rozvoje obce Pustá Kamenice na 

období 2021-2027. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nový Spisový řád obce Pustá Kamenice. 

 



K bodu 11) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nabídku Klubu českých turistů na 

pořízení velké venkovní turistické mapy do obce. 

K bodu 12) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost o dar z obecního rozpočtu spolku 

KOČKY SOBĚ. 

K bodu 13) programu: 

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

K bodu 14) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo mezi obcí Pustá 

Kamenice a firmou DITERA o provedení kompletní stavby „Prodloužení 

hlavního kanalizačního řadu na Radčanech“. 

K bodu 15) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování 

služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi obcí Pustá Kamenice a SMS 

služby. 

K bodu 16) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 2, č. 3. 

K bodu 17) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o dílo s firmou VEKRA na 

výměnu vchodových dveří do KD a vchodových dveří do sklepa KD v rámci 

získané dotace z POV Pardubického kraje. 

K bodu 18) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova „Výměna venkovních dveří u kulturního domu v Pusté 

Kamenici“ mezi Pardubickým krajem a obcí Pustá Kamenice. 

K bodu 19) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o spolupráci mezi obcí Pustá 

Kamenice a SMS ČR z.s. Zlín na projekt: „Efektivní a moderní komunikace 

obcí Sdružení místních samospráv ČR“. 

 

 



K bodu 19) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytování pracovně 

lékařských služeb mezi obcí Pustá Kamenice a Plambulance s.r.o. Borová. 

K bodu 20) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty o nezískání dotace na audiovizuální techniku do KD 

od MAS Poličsko. 

- Informace starosty o změně pověřené osoby od LČR jako správce toku 

Kamenická voda. 

- Informace starosty – uzávěrka PK listů bude dne 23.6.2021. 

 

Zapsala: Hana Kašparová 

Ověřovatelé: Ing. Alena Černá 

                      Vlasta Kynclová                                                                                  

                                                                              Pustá Kamenice 18.5.2021  


