
Zápis č. 2 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

konaného dne 16. prosince 2010 v budově pohostinství 
 
 
Přítomni:  Ing. Alena Cejpová, Jiří Groulík, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,  
Rudolf Schauer, Petr Šváb, Miroslava Švandová, Ing. Stanislav Urban 
 
Ostatní hosté: dle prezenční listiny 

 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Urban, Jiří Groulík 
 
Návrhová komise:  Ing. Bohumil Novák, Miroslava Švandová 
 
Jednání bylo zahájeno v 19:00 hod a ukončeno ve 20:30 hod.  
 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení 
2. Rozpočtová změna číslo 4 
3. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2011 
4. Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů 
5. Různé 
6. Diskuse 
7. Usnesení 
    
ad 1)  Kontrola usnesení  
 
Předchozím zasedáním bylo ustavující zasedání zastupitelstva dne 10. 11. 2010. Zápis a 
usnesení byly řádně zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. Z usnesení 
nevyplynuly žádné úkoly pro kontrolu na dnešním zasedání. Pro připomenutí bylo doplněno 
složení jednotlivých výborů: 
Předsedou finančního výboru je Ing. Stanislav Urban.  
  Členy finančního výboru jsou Ing. Jan Vosmek a Ing. Jan Mlynář. 
Předsedou kontrolního výboru je Rudolf Schauer. 

Členy Miroslava Švandová a Ing. Bohumil Novák. 
Předsedou komise pro životní prostředí je Luboš Kadidlo. 
  Členy Jiří Groulík a David Pražan 
Předsedou kulturní komise je Ing. Alena Cejpová. 

K sobě má širší okruh spolupracovnic: Petra Dvořáková, Lenka Ondráková,  
Miloslava Cacková, Viktorie Střítežská a další dle potřeby.  

 
 
 
 



ad 2) Rozpočtová změna číslo 4. 
 
Návrh na rozpočtovou změnu číslo 4 byl projednán finančním výborem dne 6. 12. 2010. 
Jedná se o tyto změny:  
 
A) K zajištění provedení sčítání lidu v roce 2011 obdržela obec dotaci ve výši 2.883,- Kč, o 
kterou se navyšují příjmy obce na položce 4111. Částku 2.883,- Kč je nutné promítnout i do 
výdajů na § 6149. 
  
B) Obec obdrží další dotaci na věcné vybavení výjezdové jednotky. Rozpočtované příjmy se 
navyšují o částku 2775,- Kč v položce 4122. O stejnou částku se zvyšují také výdaje v § 
5512. 
 
C) Další dotace je na parkoviště u obecního úřadu ze Státního zemědělského intervenčního 
fondu. Rozpočtované výdaje se zvyšují o 318.175,- Kč v položce 4213 a o stejnou částku se 
navyšují také výdaje na § 2219.  
 
D) Čtvrtou změnou je zvýšení rozpočtovaných výdajů v § 6112 o částku o 138.500,- Kč na 
odměnu při skončení výkonu funkce.  
 
E) Finanční výbor dále projednal plnění jednotlivých paragrafů rozpočtu za měsíce leden až 
listopad 2010, a to jak na příjmové straně, tak i na straně výdajů. Byly provedeny úpravy 
rozpočtovaných položek tak, aby odpovídaly předpokládanému skutečnému vývoji rozpočtu. 
 
Rozpočtová změna číslo 4  byla jednohlasně přijata 9-ti hlasy pro. 
 
 
ad 3)  Rozpočtové provizorium na leden a únor 2011 
 
Návrh rozpočtového provizória byl zveřejněn na úřední desce a projednán finančním 
výborem dne 6. 12. 2010. 
Po projednání jednotlivých položek finanční výbor navrhuje doplnit výdaje o položku 6320 
Pojištění s rozpočtovanou částkou 20.000,- Kč. 
 
Navrhované rozpočtové provizorium je následující: 
 
Příjmy v tis. Kč  
1111 Daň ze závislé činnosti 170 
1112 Daň ze samostatně výdělečné činnosti 5 
1113 Daň fyzických osob z kapitálu 10 
1121 Daň z přijmu právnických osob 130 
1211 Daň z přidané hodnoty 430 
1337 Poplatek za odpad 0 
3613 Přijmy z pronájmu 4 
 Celkem 749 



Výdaje v tis. Kč  
2212 Zimní údržba místních komunikací 130 
3113 Základní školy 50 
3412 Záloha plyn 10 
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 50 
6112 Zastupitelstvo obce 90 
6171 Činnost místní správy 90 
6320 Pojištění 20 
  Rezerva 309 
 Celkem 749 
 
Rozpočtové provizorium na leden a únor 2011 bylo jednohlasně přijato 9-ti hlasy pro. 
 
 
ad 4) Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálních 
odpadů. 
 
Dle návrhu v této vyhlášce zůstává místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 
2011 ve výši 470,- Kč na poplatníka. 
 Nadále platí osvobození od poplatku pro: 
   - osoby, které v příslušném roce dosáhnou 17 a méně let věku,  
   - osoby, které v příslušném roce dosáhnou  80 a více let věku, 
   - osoby, které se po celý kalendářní rok zdržují v zahraničí. 
Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku. Poplatek je možné rozdělit do dvou 
rovnoměrných splátek splatných do 30. června příslušného roku a do 30. září příslušného 
roku. 
Firmou, která bude v naší obci zajišťovat svoz odpadů, zůstává v roce 2011 firma Liko 
Svitavy. Obec za tuto službu bude hradit částku 554,- Kč za jednoho obyvatele. 
Kompletní přehled svozových dní, otvírací doba sběrného dvora a důležité kontakty na 
pracovníky firmy naleznete v nejbližším vydání Kameneckých listů. 
 
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování komunálních odpadů. byla jednohlasně přijata 9-ti hlasy pro. 
 
 
ad 5)  Různé 
 
1. 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 10.11. byl řešen typ funkce starosty se závěrem 
dočasně neuvolněné funkce při zaměstnání. 
Byl podán návrh na schválení uvolněné funkce starosty od 1. 2. 2011.  
 
Návrh je schválen 9-ti hlasy pro. 
 
 



2.  
Zastupitelstvo obce musí ze svého středu vybrat a schválit určeného zastupitele obce  podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který bude obec 
zastupovat při řešení otázek územního plánu v celé volební období 2010 – 2014. 
 
Navrhuji, aby pověřeným zástupcem byl starosta obce pan Petr Šváb. 
 
Dle novely stavebního zákona nás čeká přepracování ÚP nejpozději do roku 2015. Je to 
dáno tím, že náš ÚP byl zpracován před 1.1.2007. Práce na něm musíme zahájit nejpozději 
v roce 2012. Doporučuje se zahájit řešení nového ÚP před snahou o prodloužení stávajícího. 
Z hlediska finančních prostředků to nemusí být až tak rozdílné. Budeme muset zadat nové 
výběrové řízení na zpracovatele atd. Bylo navrženo zahájit přípravu raději již na konec roku 
2011. 
 
Návrh je schválen 9-ti hlasy pro. 
 
3. 
Návrh na schválení kompetencí starosty v oblasti provádění rozpočtových změn v rozsahu 
dnešního usnesení. 
Jedná se o následující rozsah kompetencí:  
- do výše 50000 Kč, jsou – li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto 
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet 
výdajů), 
- ve výši nad 50000 Kč v případě –  
a)    rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, 
b)  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 
stavu nouze, výdaj k odvrácení škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady, 
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů v další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován. 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného zdůvodnění (lze podat na zasedání 
ústně). 
 
Návrh je schválen 9-ti hlasy pro. 
 
4. 
Návrh schválení vnitřní směrnice – směrnice k časovému rozlišení a směrnice 
k podrozvahovým účtům. Důvodem je přechod na aktuální princip účetnictví a účtování dle 
vyhlášky číslo 410/2009 Sb. 
 
Návrh je schválen 9-ti hlasy pro. 
 



5.  
Volba zástupce do školské rady školy Sádek. Tuto práci za zastupitelstvo obce vykonával 
doposud pan Vladimír Andrlík. 
 
Návrh, aby naším zástupcem byla paní Ing. Alena Cejpová. 
 
Návrh je schválen 9-ti hlasy pro. 
 
6.  
Příkazem starosty bude rozhodnuto o provedení fyzické inventury majetku obce Kamenec u 
Poličky ke dni 31.12.2010. 
Navrhuji toto složení inventarizační komise: 
Jiří Groulík 
Miroslava Švandová 
Rudolf Schauer 
Petr Šváb 
Jan Kadidlo 
 
Návrh je schválen 9-ti hlasy pro. 
 
7. 
Návrh na zamýšlený prodej části obecního pozemku u č.p. 137 - paní Praxová. 
Jednání na místě proběhlo dne 4. 12. 2010 – dohoda dle plánku včetně odprodeje 
trojúhelníku se sloupem a borovicí. 
Firma Geodézie Polička provádí nový geometrický plán a následně poté zahájíme řešení 
prodeje pozemku za obvyklých cenových podmínek jako v předchozích případech prodeje 
stejného typu obecních pozemků. 
Dohoda o obecním pozemku na druhé straně cesty – složené dřevo paní Praxová během 
jara odstěhuje a získáme tak prostor na stanoviště kontejnerů.  
 
Návrh na další pokračování tohoto odprodeje je schválen 9-ti hlasy pro. 
 
8. 
Řešení problému příliš vysokého tarifu a naddimenzovaného hlavního jističe v pohostinství. 
 
S dodavatelem ČEZ bylo zahájeno jednání o snížení sazby z jističe 3x50A v sazbě C45d za 
jistič 3x25A v sazbě C25d. Dále navrhujeme, aby se při této změně provedlo i převedení 
osoby plátce z obce na nájemce. Zároveň navrhujeme provést finanční vyrovnání za rok 
2010 takto: Pronajímatel sníží skutečnou cenu za el. energii, fakturovanou dodavatelem 
elektřiny,  o hodnotu rozdílu mezi  poplatkem za jistič 3x50A v sazbě C45d a poplatkem za 
jistič 3x25A v sazbě C25d. 
 
Návrh je schválen 9-ti hlasy pro. 
 
9. 
Kácení problematického jasanu na kopečku u paní Machové. 



- kácení provede pan Kováč – platbu provede obec. 
- odvoz všeho dřeva firma Báča za úhradu obci – částka dle stavu kmenu a změření 
kubatury. 
 
 
10. 
Informace z valné hromady Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 
Na valné hromadě Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko byl přijat návrh 
provozovatele firmy VHOS Moravská Třebová na zvýšení ceny vodného ze současných 
26,50 Kč/m3 na novou cenu 27,50 Kč/m3 včetně DPH. 
Sdružení má staronové vedení v čele s Ing. Kysilkou. 
 
11. 
Další valné hromady: 
 
Mikroregion – nové vedení paní Kučerová Polička, projekt kompostárny Borová, nabídka na 
zapojení Kamence – pořízení 1 kontejneru částečně z dotace a částečně z obce, odvoz 
kompostovatelného odpadu do Borové za cenu dopravy. 
Dokončení projektu běžeckých tras – naše obec dostane jednu informační tabuli – platba za 
ni  polovinu nákladů cca. 9000,- v roce 2011. 
 
Místní akční skupina – MAS Bystré, nový předseda pan Ing. Luňáček Bystré, navýšení 
poplatku na 4% z přidělené dotace od roku 2011. 
Snížení min. částky na přihlášení se o dotaci 50.000,-, zachování výše 90% dotace, strop 
2.000.000,- Kč. 
Výzva pro zájemce o dotace bude v březnu, celkem připraveno 7.500.000,- 
 
Schůze AZASS – nový ředitel pan MUDr. Jiří Toman. 
Příspěvek 10,- Kč na obyvatele zůstává 
Dokončení domova důchodců v Bystrém – do konce března 2011, 60 lůžek – 20 
zaměstnanců, náběh v polovině roku 2011. 
  
 
12. 
Řešení odkanalizování – krátké info: 
 
1. Jednání na městském úřadě v Poličce – stav kanalizace Hejdukova. Dimenze 250 mm, 
konzultace s projektantem o  řešení, zda je možno počítat i s připojením určité části 
Kamence. 
Kanalizace gravitační až po čističku, kde má být čerpací stanice – v první fázi malá dimenze 
jen pro poličskou část. 
 
2. Jednání s VHOS M.T. – p.ředitel a p.technický ředitel, nástin našeho problému, dohodnutá 
schůzka v Kamenci ohledně možných řešení z jejich strany. 
 
 



 
ad 6)  Diskuze 
 
Poděkování všem za úspěšné uspořádání Vánoční výstavy – především panu Mlynářovi, 
jeho spolupracovníkům, dalším vystavovatelům a také zastupitelům za organizaci. 
 
 
ad 7)  Návrh na usnesení 
 
Návrh na usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2010 
 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu číslo 4. 
 
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2011. 
 
3. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2010 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů 
 
4. Zastupitelstvo obce schvaluje pana Petra Švába ve funkci uvolněného starosty obce od 1. 
2. 2011. 
 
5. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje jako určeného zastupitele obce  
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon) na celé volební období 2010 – 2014 pana Petra Švába, bytem Kamenec u 
Poličky 129, starostu obce. 
 
6. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci 
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  
- do výše 50000 Kč, jsou – li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto 
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet 
výdajů)  
- ve výši nad 50000 Kč v případě –  
 a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
 b)  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě 
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení škod, dále když včasné provedení úhrady je 
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 
z neoprávněné úhrady 
 c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů v další nutné 
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, 
protože výdaj musí být realizován 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného zdůvodění (lze podat na zasedání ústně). 
 



7. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vnitřní směrnice – směrnice k časovému 
rozlišení a směrnice k podrozvahovým účtům. 
 
8. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje paní  Ing. Alenu Cejpovou zástupcem ve 
školské radě školy Sádek. 
 
9. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí příkaz starosty o provedení 
fyzické inventury majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31.12.2010 a složení 
inventarizační komise  zastupiteli: Jiří Groulík, Miroslava Švandová, Rudolf Schauer, Jan 
Kadidlo a Petr Šváb. 
 
10. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje návrh na další pokračování přípravy 
v záměru prodeje části obecního pozemku u č.p. 137 
 
11. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje snížení sazby z jističe 3x50A v sazbě 
C45d za jistič 3x25A v sazbě C25d. Dále návrh změny plátce na nájemce a finanční 
vyrovnání. 
 
12. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z valné hromady 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o zvýšení ceny vodného. 
 
Usnesení z dnešního jednání bylo přijato jednohlasně 9-ti hlasy pro. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne   20. 12. 2010 
 
 
Ověřovatelé zápisu:       Ing. Stanislav Urban       ……………………………. 
    
 
                                         Jiří Groulík            ……………………………. 
 
 
 


