
Zápis číslo 17 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky 

ze dne 19.5.2010 
 
Přítomni: Ing. Milada Muffová, Josef Jiruše, Luboš Kadidlo, Vladimír Andrlík, Miroslava 
Švandová, Ing. Milan Pospíšil, Petr Šváb, Rudolf Schauer,  
 
Zapisovatel: Miroslava Švandová 
Návrhová komise: Luboš Kadidlo, Vladimír Andrlík 
Ověřovatelé zápisu: Rudolf Schauer, Petr Šváb 
 
Program jednání: 
 
1)  Kontrola usnesení 
2)  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace 
3) Schválení záměru obce o prodeji pozemků  
4) Projednání žádostí o příspěvek na činnost 
5)  Různé 
6)  Diskuse 
7)  Usnesení 
 
Jednání zahájeno 19.00 hod., ukončeno 19.43 hod.  
  
Starostka přivítala přítomné, uvedla, že zápis z předešlého jednání byl ověřen a uveřejněn, 
nebyly proti němu námitky a byl tak schválen. Ustanoven zapisovatel, návrhová komise, 
ověřovatelé zápisu. 
Seznámila s programem, změnou projednávaného bodu 3 – prodej pozemku nebude 
schvalován (nedodržena doba vyvěšení záměru) projednána bude výroční zpráva 
Mikroregionu Poličsko. Opět navrhla diskusi a hlasování ke každému bodu a dala o těchto 
skutečnostech hlasovat. 
Schváleno 8 hlasy 

 
  1)  Kontrola usnesení  

Starostka seznámila přítomné s tím, že na základě schválené změny byly vyhotovena 
směnná smlouva, která bude předána ke vkladu do katastru nemovitostí. Další konkrétní 
úkoly nebyly určeny.  Na základě připomínek z předchozího zasedání bylo jednáno o p. 
Novákem o vybrání příkopu u garáží a s firmou Novabrik o odběru betonové drti na 
výspravu krajů cest.  
Kontrola usnesení byla vzata na vědomí  

2) Projednána smlouva o dotaci z rozpočtu PK na požární techniku JSDH obce ve výši 120     
tis. Kč. – zakoupení dopravního automobilu včetně nezbytných úprav.      

     Shváleno 8 hlasy 
 
3) Místostarostka seznámila s výroční zprávou a závěrečným účtem Mikroregionu Poličsko.  

Vzato na vědomí  
 

4) Žádosti o příspěvky na činnost:  
 - Oblastní charita Polička – částka 5 tis. Kč na zabezpečení sociálních služeb v obci. 
 Schváleno 8 hlasy 
 - Český svaz ochránců přírody, ZO Zelené Vendolí – na podporu činnosti ZS pro 

handicapované volně žijící živočichy. 
 8 hlasů proti  



 - SHČMS okresu Svitavy – na pořádání Mistrovství ČR mladých hasičů ve hře Plamene a 
Celoroční činnosti dorostu – sportovní stadion v Litomyšli ve dnech 7.–11.7.2010. 
Navržena částka 2 tis. Kč 

 Schváleno 8 hlasy 
 - Občanské sdružení Delta 9 – žádost o povolení pořádat 4. ročník multižánrového 

festivalu Pisťáček 2010 a podporu této akce formou bezplatného pronájmu areálu Pod 
Lipou 19.6.2010. 

 Schváleno 8 hlasy 
  
5) Různé – seznámení se zprávou vedoucího OO PČR v Poličce se situací v oblasti 

kriminality v roce 2009 
 
6) Diskuse 

Paní Cacková – již je řešeno aranžmá sálu? Místostarostka seznámila s tím, že dosud 
nebyl prostor pro řešení tohoto problému. 
Paní Groulíková – kdy bude řešena podlaha v sále? Místostarostka seznámila s tím, že je 
oprava objednána v termínu od 13.12.2010. Pan Šváb doplnil, že bude provedeno 
původní metodou.  
Petr Šváb ml. Informoval o stavu prací na fasádě a povrchu prostranství za budovou 
prodejny a pohostinství. Seznámil s potřebou řešit stavbu dřevníku ve vztahu ke svahu – 
ztracené bednění? Pan Šváb st. vznesl dotaz zda nebude vytápění řešeno pomocí 
tepelného čerpadla (nebyl by potřeba dřevník). O tomto je uvažováno, zatím musíme řešit 
uskladnění dřeva na topení v krbových kamnech – řešení pro okamžité vytápění prostor 
hospody.  

 
6) Přednesen návrh na usnesení 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

na požární techniku a věcné prostředky žární ochrany jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 

 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a výroční zprávu 

Mikroregionu Poličsko.  
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje  

- příspěvek ve výši 5.000,-- Kč Oblastní charitě Polička na poskytování sociální péče 
v obci 
- příspěvek ve výši 2.000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Svitavy 
na pořádání Mistrovství republiky mladých hasičů ve hře Plamen a Celoroční činnosti 
dorostu na sportovním stadionu v Litomyšli ve dnech 7. – 11. 7. 2010-05-20  
- pořádání 4. ročníku multižánrového festivalu Pisťáček 2010 a podporu této akce formou 
bezplatného pronájmu areálu Pod Lipou dne 19.6.2010 
 

4) Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek Českému svazu ochránců přírody, ZO Zelené 
Vendolí – na podporu činnosti ZS pro  handicapované volně žijící živočichy. 

 
 Návrh usnesení byl schválen 8 hlasy 
 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 20.5.2010                                       Zapsala: Miroslava Švandová 
 
Ověřil:    Rudolf Schauer                  Petr Šváb 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


