
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 3 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

17. 5. 2022 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

                  Ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová, Josef Uchytil  

Omluveni: Vlasta Kynclová 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 30.4.2022. 

3. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova na akci „Oprava vývařovny v budově obecního úřadu“. 

4. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023812/SOBS VB/03. 

5. Projednání rozpočtového opatření č. 2 a č. 3 

6. Různé, diskuze, 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. Program schůze doplnil o : 

- bod č. 6 – Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o schválení přijetí 

peněžního daru pro ZŠ a MŠ Pustá Kamenice od firmy CZECH 

Hydro s.r.o. 

- bod č. 7 – Projednání Dodatku č. 14 ke smlouvě č. 

S/5000011/05600168/001/2009 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a 

obcí Pustá Kamenice. 

- bod č. 8 – Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o možnosti čerpání 

z rezervního fondu ZŠ a MŠ na nové vybavení ložnice MŠ do výše 

100 000,-Kč. 



- bod č. 9 – Projednání Smlouvy č. 1190900787 o poskytnutí podpory ze 

SFŽP ČR na akci „Výsadba stromů v intravilánu obce Pustá 

Kamenice“. 

- bod. č. 10 – Projednání yypovězení Servisní smlouvy č. 490192332 – 

programové vybavení CODEXIS GREEN, uzavřenou mezi obcí 

Pustá Kamenice a firmou ATLAS consulting spol. s.r.o. 

 

     Zápisem schůze pověřil paní Hanu Kašparovou – zastupitelku obce. Pro 

ověření zápisu navrhl zastupitele ing. Alenu Černou a ing. Jiřího Zahálku.  

Navržení ověřovatelé byli schváleni – 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 30.4.2022. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova na akci „Oprava vývařovny v budově obecního úřadu“. 

  

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023812/SOBS VB/03. 

 

K bodu 5) programu: 

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

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost ředitelky ZŠ a MŠ o schválení 

přijetí peněžního daru pro ZŠ a MŠ Pustá Kamenice od firmy CZECH Hydro 

s.r.o. 

 



K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 

S/5000011/05600168/001/2009 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního opadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Pustá 

Kamenice. 

 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost ředitelky ZŠ a MŠ o možnosti 

čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ na nové vybavení ložnice MŠ do výše 

100 000,-Kč. 

 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu č. 1190900787 o poskytnutí 

podpory ze SFŽP ČR na akci „Výsadba stromů v intravilánu obce Pustá 

Kamenice“. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili vypovězení Servisní smlouvy č. 

490192332 – programové vybavení CODEXIS GREEN, uzavřenou mezi obcí 

Pustá Kamenice a firmou ATLAS consulting spol. s.r.o.. 

K bodu 11) programu: 

Různé, diskuse, závěr: 

- informace starosty o uzavření místního obchodu a hostince k 31.5.2022  

- informace starosty k průběhu zpracování a projednání Změny č. 1 ÚP 

Pustá Kamenice 

- informace starosty o uzávěrce PK listů č. 2/2022 k datu – 23.06.2022 

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Ing. Alena Černá 

                      Ing. Jiří Zahálka                                                            

                                                                                   Pustá Kamenice 17.5.2022

  


