
Zápis číslo 16 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky 

ze dne 24.2.2010 
 
Přítomni: Ing. Milada Muffová, Josef Jiruše, Luboš Kadidlo, Vladimír Andrlík, Miroslava 
Švandová, Ing. Milan Pospíšil, Petr Šváb, Rudolf Schauer, Petra Dvořáková 
 
Zapisovatel: Miroslava Švandová 
Návrhová komise: Ing. Milan Pospíšil, Petra Dvořáková 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo, Rudolf Schauer 
 
Program jednání: 
 
1)  Kontrola usnesení 
2)  Schválení rozpočtu pro rok 2010 
3) Schválení záměru obce o směně pozemků  
4)  Různé 
5)  Diskuse 
6)  Usnesení 
 
Jednání zahájeno 19.02 hod., ukončeno 19.40 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 a navrhla v bodu různé projednat návrh stanov Svazku obcí 
AZASS.  Navrhla diskusi ke každému bodu programu zvlášť a dala o programu i způsobu 
diskuse hlasovat. 
Schváleno 9 hlasy 

 
  1)  Kontrola usnesení  

Starostka seznámila přítomné s tím, že rozpočtová změna byla promítnuta do rozpočtu 
obce a byla uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem pohostinství. Další konkrétní 
úkoly nebyly určeny.   
Kontrola usnesení byla vzata na vědomí  

2) Projednán rozpočet pro rok 2010: 

     Starostka seznámila nejprve s výsledkem roku 2009 – stav finančních prostředků na 
běžném účtu 853 tis. Kč, daňové příjmy oproti skutečnosti roku 2009 o 15% nižší. 
Daňové příjmy roku 2010 jsou rozpočtovány podle skutečnosti roku 2009, vyšší příspěvek 
na výkon přenesené působnosti cca o 130 tis. Kč, celkové příjmy ve výši 4,966.6 tis. Kč. 
Provozní výdaje obce jsou rozpočtovány podle skutečnosti roku 2009, rozpočtováno na 
dokončení rekonstrukce pohostinství a prodejny 400 tis. Kč, na parkoviště 111 tis. Kč 
(rozdíl mezi skut. náklady a dotací), 200 tis. Kč na další opravy vedení veřejného 
osvětlení, 100 tis. na  pořádání Festivalu České besedy, 1. mil. Kč na hasičský automobil.  

V diskusi vznesena připomínka k dovybavení sálu (úprava výzdoby,  myčka, sklo, 
podlaha) p. Cackovou a p. Martinů. S opravou podlahy s počítá, stejně jako s nákupem 
myčky, sklo bude řešeno.  

     Rozpočet schválen 9 hlasy 
 
3) Kolaudačním rozhodnutím vodoprávního úřadu bylo obci uloženo nechat zaměřit obě 

požární nádrže, čímž bylo zjištěno, že je třeba napravit vlastnické vztahy k částem 
pozemků p.p.č. 93/26 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 55  m2 ve vlastnictví 
obce a části  p.p.č. 93/58 o výměře 51 m2 ve vlastnictví manželů Vaněčkových. Směna 



za 8,-- Kč/1m2 s doplatkem rozdílu výměr, správní poplatek bude hrazen ½ oběma 
stranami.  
Podle již vyhotoveného GP je třeba také dokončit směnu části pozemků p.p.č. 
1989/6 – ostatní komunikace o výměře 26  m2 ve vlastnictví obce za části 
pozemků p.č. 13 a p.č. 14 o celkové výměře 40 m2 ve vlastnictví pana Mir. 
Popelky za stejných podmínek, jako u manželů Vaněčkových. Starostka seznámila 
přítomné, že zbývající plochy oddělené tímto GP není možné již po provedené 
digitalizaci obce vypořádat, bude případně třeba nový GP.   
V diskusi nebylo připomínek 
Záměr byl schválen 9 hlasy 
 

4) V různém seznámila starostka s návrhem stanov Svazku obcí AZASS, původní schváleny 
r. 1998, potřebu jejich změny si vyžádalo rozšíření činnosti svazku zejména o sociální 
péči a byly upřesněny podmínky členství, ukončení členství, vypořádání majetkových 
podílů  atp. Znění bylo schváleno výborem svazku dne 9.2.2010. 

 Bez připomínek z řad občanů. 
Stanovy schváleny 9 hlasy 

 
5) Diskuse 

Pan Jan Procházka poukázal na potřebu upravit rigol u cesty kolem garáží pod 
Nunvářovými, aby voda odtékala do potoka – nyní podmáčí přilehnou louku. Bude 
vyřešeno co nejdříve po odtání sněhu.  

 
6) Přednesen návrh na usnesení 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočet pro rok 2010 jako vyrovnaný, 

příjmy a výdaje ve výši 4,966,6 tis. Kč.  
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje záměr obce směnit část pozemku 

pozemková parcela číslo 93/26 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 55  m2 
zapsané na LV čís. 10001 za části pozemku p.p.č. 93/58, zapsané na LV čís. 46 
a 
část  pozemku pozemková parcela číslo 1989/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 26  m2 zapsané na LV čís. 10001 za části pozemků p.č. 13 a p.č. 14,  zapsané 
na LV čís. 450,  
vše v obci i katastrálním území Kamenec u Poličky 

 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje stanovy Svazku obcí AZASS. 
 
 Návrh usnesení byl schválen 9 hlasy 
 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 25.2.2010                                       Zapsala: Miroslava Švandová 
 
Ověřil:    Rudolf Schauer                  Luboš Kadidlo 
 
 
 


