
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 4 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

28. 6. 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, Vlasta Kynclová  

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.5.2022. 

3. Projednání a vzetí na vědomí závěrečného účtu dobrovolného 

svazku obcí – Svazku obcí AZASS za rok 2021. 

4. Projednání koupě části pozemku p. č. 55 od manželů S. do 

vlastnictví obce. 

5. Projednání a vzetí na vědomí závěrečného účtu Mikroregionu 

Poličsko, Zprávy o činnosti Mikroregionu Poličsko za rok 2021 a 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu 

Poličsko za rok 2021. 

6. Projednání veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Pustá Kamenice a 

Mikroregionem Poličko – rozšíření velkoprostorového stanu pro 

potřeby členských obcí Mikroregionu Poličsko. 

7. Projednání nabídky SMS služby ČR na vypracování Programu 

rozvoje sportu v obci Pustá Kamenice. 

8. Různé, diskuze, 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. 8 – Projednání žádosti TJ Pustá Kamenice o prominutí 

nájemného na turistickém a volnočasovém odpočívadle v době od 1.7. 

– 30.9.2022. 

     Zápisem schůze pověřil paní Hanu Kašparovou – zastupitelku obce. Pro 

ověření zápisu navrhl zastupitele paní Vlastu Kynclovou a pana Josefa Uchytila.   

Navržení ověřovatelé byli schváleni – 7 hlasy pro. Nikdo z členů zastupitelstva 

neměl doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního jednání zastupitelé 

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 31.5.2022. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěrečný účet dobrovolného 

svazku obcí – Svazku obcí AZASS za rok 2021. 

  

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili koupi části pozemku p. č. 55 od manželů 

S. do vlastnictví obce na základě vypracovaného geometrického plánu č. 359-

140/2022. 

 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí závěrečný účet Mikroregionu 

Poličsko, Zprávu o činnosti Mikroregionu Poličsko za rok 2021 a Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Poličsko za rok 2021. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Pustá 

Kamenice a Mikroregionem Poličko – rozšíření velkoprostorového stanu pro 

potřeby členských obcí Mikroregionu Poličsko. 

K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nabídku SMS služby ČR na vypracování 

Programu rozvoje sportu v obci Pustá Kamenice. 



K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili žádost TJ Pustá Kamenice o prominutí 

nájemného na turistickém a volnočasovém odpočívadle v době od 1.7. – 

30.9.2022. 

K bodu 8) programu: 

Různé, diskuse, závěr: 

- informace starosty o elektronicky úřední desce 

- informace starosty o projektu ReSAO 

- informace starosty o projektu "Pustá Kamenice - posílení vodárenské 

soustavy" evidované pod unikátním číslem "1210900017", 

 

Zapsal: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: Vlasta Kynclová 

                      Josef Uchytil                                                            

                                                                                   Pustá Kamenice 28.6.2022

  


