
Zápis číslo 18 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky 

ze dne 29.9.2010 
Přítomni: Ing. Milada Muffová, Josef Jiruše,  Miroslava Švandová, Ing. Milan Pospíšil, Petr 
Šváb, Petra Dvořáková, Luboš Kadidlo 
Omluveni: Vladimír Andrlík, Rudolf Schauer 
 
Zapisovatel: Miroslava Švandová 
Návrhová komise: Petr Šváb, Dvořáková Petra 
Ověřovatelé zápisu: Milan Pospíšil, Luboš Kadidlo 
 
Program jednání: 
 
1)  Kontrola usnesení 
2)  Schválení stanov Svazku obcí SMSV Poličsko 
3) Různé 
4)  Diskuse 
5)  Usnesení 
 
Jednání zahájeno 19.00 hod., ukončeno 19.20 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 – různé – budou projednána 
rozpočtová opatření č. 3. Navrhla diskusi a hlasování ke každému bodu a dala o těchto 
skutečnostech hlasovat. 
Schváleno 7 hlasy 

 
  1)  Kontrola usnesení  

Na základě schváleného záměru o prodeji pozemku byla vypracována kupní smlouva, která 
byla již zapsána do katastru nemovitostí. Rozpočtová opatření byla promítnuta do rozpočtu 
pro rok 2010.   
Kontrola usnesení byla vzata na vědomí 

  
2) Z důvodu zajištění fungování Svazku obcí SMSV Poličsko a jeho řízení v případě, že 
nemůže fungovat vedení svazku a řešení majetkového vypořádání v případě zániku svazku 
bylo třeba dopracovat stanovy svazku. Tyto je nyní třeba schválit v zastupitelstvech 
členských obcí a poté členskou schůzí svazku. Zastupitelé byli se zněním seznámeni před 
zasedáním, občané neměli k této problematice otázky.  
Schváleno 7 hlasy 
 

 
3) Různé – rozpočtové opatření č. 3 
Pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí, které proběhnou 15. a 16. října 2010 obdrží obec 
dotaci ve výši 15.100,-- Kč, o kterou se navyšují příjmy obce na položce 4111. Částku 
15.100 Kč je nutné promítnout i do výdajů na § 6115 – volby do zastupitelstev úsc 
Rozpočtované příjmy se navyšují také o částku 10000,-- Kč na § 3399 ostatní záležitosti 
kultury, církví a sdělovacích prostředků – dotace PK, odbor školství, kultury a tělovýchovy na 
pořádání III. ročníku Festivalu ČB.  
Rozpočtované výdaje je třeba povýšit o částku o 93 tis. Kč na odměnu při skončení výkonu 
funkce na § 6112 – zastupitelstva obcí.  
Schváleno 7 hlasy 
 

 



  
4) Diskuse 
 
Pan Lumír Dvořák vznesl dotaz zda bude kanalizace, starostka uvedla důvody, proč nebude 
realizována.  
Místostarostka informovala o finančním výsledku pořádání festivalu české besedy. Pan Petr 
Šváb upozornil, že nebyly náklady na kroje a festival schvalovány v zastupitelstvu. Odpověď 
– náklady na kroje i pořádání byly rozpočtovány a rozpočet schválen. Zastupitelé byli 
informováni o průběhu přípravna zasedáních.  
 
5) Přednesen návrh na usnesení 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Stanovy Svazku obcí Sdružení majitelů 

skupinového vodovodu Poličsko.  
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu pro 

rok 2010 
 
Návrh usnesení byl schválen 7 hlasy 
 
Starostka poděkovala za účast a zasedání ukončila.  
 
Po ukončení zasedání paní Marie Martinů vznesla připomínku, že zastupitelstvo nedostálo 
svým slibům na dořešení majetkoprávních vztahů ve vztahu Obec a pan Josef Nykl. 
Místostarostka připomněla, že nebylo slíbeno řešení konkrétní situace. Proběhla vzrušená 
diskuse na toto téma.  
 
 
V Kamenci u Poličky dne 30.9.2010              
 
 
Zapsala: Miroslava Švandová 
 
 
Ověřil:    Milan Pospíšil        Luboš Kadidlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


