
Zápis č. 4 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

dne 25. 5. 2011 
 
Přítomni: Petr Šváb, Miroslava Švandová, Rudolf Schauer, Ing. Bohumil Novák, Luboš 
Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Alena Cejpová, Jiří Groulík 
Omluveni: Jan Kadidlo  
 
Čas zahájení v 19:10 hod, čas ukončení 20:30 hod. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
 
Ověřovatelé zápisu:  Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban 
 
Návrhová komise: Miroslava Švandová, Rudolf Schauer 
 
Program zasedání: 
1. Kontrola usnesení 
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 
3. Rozpočtové opatření číslo 1/2011. 
4. Rozhodnutí o pořízení nového územního plánu 
5. Závěrečné účty Mikroregion Poličsko a Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko 
6. Různé 
7. Diskuse 
8. Usnesení 
 

Ustanovení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové komise a program jednání 
byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 
 

Předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva dne 24. 2. 2011. Zápis a 
usnesení byly řádně zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. Z usnesení 
vyplynuly tyto úkoly: 
1.  Byl schválen prodej pozemku o výměře 153 m2  paní Jitce Kleprlíkové u č.p. 137. 
Kupní smlouva byla podepsána, kupní cena byla uhrazena, zápis do katastru nemovitostí 
byl také proveden. 
2.  Dalším úkolem bylo po podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací. Také bylo splněno a v současné době máme 1 
pracovníka s podporou od úřadu práce do konce měsíce října, 3 pracovníky se smlouvou a 
s podporou úřadu práce do konce června a jednoho pracovníka v institutu veřejné služby. 
 
Bod 2. – Schválení záv ěrečného ú čtu obce za rok 2010 
 

Dne 4. 3. 2010 proběhlo v naší obci přezkoumání hospodaření kontrolorkami  
Krajského úřadu, bylo kontrolováno hospodaření obce a písemnosti spojené s chodem 



úřadu. Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky a bylo vydáno vyjádření bez 
výhrad. 

Po provedeném přezkoumání mohl být sestaven závěrečný účet obce za rok 2010, 
který byl dne 9. 5. 2011 vyvěšen na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě. 

Závěrečný účet byl také projednán při zasedání finančního výboru a doporučen ke 
schválení zastupitelstvem. 

Závěrečný účet obce  za rok 2010 byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 3. – Rozpo čtové opat ření číslo 1/2011 

 
Přijetí rozpočtového opatření číslo 1/2011 si vyžadují nově přijaté dotace, jejichž 

výše nebyla v době schvalování rozpočtu obce pro rok 2011 známa. Jedná se o následující 
změny: 
a) Zvyšují se příjmy o přijatou dotaci na sčítání lidu v položce 4111 ve výši 2.927,- a 
stejně tak na výdajové straně rozpočtu se o stejnou částku zvyšují výdaje v § 6149 položka 
5139. 
b)  Zvyšují se příjmy o získanou dotaci z Pardubického kraje z Programu obnovy 
venkova na vytápění pohostinství v položce 4222 ve výši 85.000,-. O stejnou částku se 
zvyšují výdaje v § 2141 položka 6121. 
c)  Zvyšují se příjmy o dotaci na veřejně prospěšné práce v položce 4116 ve výši 
82.000,-. Na výdajové straně rozpočtu se o stejnou částku zvyšují výdaje v § 3745 položka 
5011. 
d)  Současně se přesunují vlastní zdroje na výdajové straně rozpočtu v § 3745 z položky 
5011 ve výši 25.000,- Kč na § 3639 položka 6122 – finanční prostředky na pořízení 
kontejneru na kompostovatelný odpad v rámci projektu Mikroregonu Poličsko a dále částka 
9.000,- Kč na § 3639 položka 6349 – výdaje na spoluúčast naší obce v projektu 
Mikroregonu Poličsko Velkoplošné mapy lyžařských tras.  

Také toto rozpočtové opatření bylo projednáno ve finančním výboru, který ho 
doporučuje zastupitelstvu k přijetí. 

Rozpočtové opatření bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. – Rozhodnutí o po řízení nového územního plánu Kamenec u Poli čky 
 
 Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. 
Dle § 188, odst. 1 stavebního zákona lze územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru 
nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 do 31. 
prosince 2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, 
jinak pozbývají platnosti. 
 Náš současný územní plán je z 1. dubna roku 2005 se změnou v roce 2009. Přijetí 
komplet nového je pro nás lepším řešením z hlediska nového, modernějšího pohledu na 
zpracování např. také i z důvodu, že náš katastr má již provedenou digitalizaci atd. 

Návrh o pořízení Územního plánu Kamenec u Poličky a o schválení žádosti o 
pořízení Územního plánu Kamenec u Poličky určenou pro pořizovatele MěÚ Polička, odbor 
územního plánování, rozvoje a životního prostředí byl přijat 8-mi hlasy pro. 



Návrh o pověření starosty obce provedením zjednodušeného podlimitního řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Územní plán Kamenec u Poličky“ podle § 38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 5.  
Projednání záv ěrečného ú čtu Svazku majitel ů skupinového vodovodu Poli čsko a 
Závěrečný ú čet a výro ční zpráva Mikroregonu Poli čsko  
 

Oba závěrečné účty byly zveřejněny na naší úřední desce a to jak v listinné, tak i 
v elektronické podobě. Starosta obce seznámil přítomné s hlavními položkami všech výše 
uvedených dokumentů. 

K výsledkům svazku majitelů skupinového vodovodu připojil starosta informace o 
ztrátách - ztráty celkem ve svazku 20% , v naší obci jen 6%. 
 Zastupitelstvo obce bere závěrečné účty těchto svazků na vědomí. 
 
Bod 6. – Různé 
V tomto bodě bylo projednáno několik dalších bodů: 
 
1. Projednání vnit řní sm ěrnice k náhradám mzdy za pracovní neschopnost 

Byla projednána vnitřní směrnice o vyplácení náhrady mzdy za pracovní 
neschopnost – obec vyplácí od 4. dne po 21. den průměrem ze skutečně odpracovaných 21 
dní. Pokud pracovník tyto dny neodpracoval,  lze podle zákona vnitřní směrnicí upravit 
pravidla pro vyplácení náhrady mzdy. Proto v této naší vnitřní směrnici bylo navrženo 
provést úpravu na minimální počet 10 dnů pro výpočet skutečného průměru mzdy místo 
pravděpodobného, což je minimální požadavek ze zákona. 

Vnitřní směrnice byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 
2. Projednání žádosti o p říspěvek Charit ě Poli čka 

Na základě žádosti byl projednán příspěvek Charitě Polička ve výši 5.000,- Kč. Tato 
částka byla takto i rozpočtována. Další požadovanou částku 5.000,- bylo navrženo prozatím 
odložit a řešit na zasedání v podzimních měsících v souvislosti s přijetím dalšího 
rozpočtového opatření. 

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
3. Prodej obecního palivového d řeva 

V tomto bodě bylo projednán postupný prodej a postup prodeje palivového dřeva 
z obecního lesa a obecních veřejných ploch. Jedná se o dřevo, které máme nyní již dlouho 
naskladněno v areálu Pod Lipou a o další palivové dřevo, které nám postupně přirozeně  
vzniká – vítr, kůrovec apod. 

Navrhuji cenu za prostorový metr 800,- Kč včetně DPH u dřeva pořezaného, 
zpracovaného v metrových délkách, suchého nebo listnatého stromu a cenu 720,- včetně 
DPH u nezpracovaného jehličnatého dřeva v délkách cca. 2 m. 

Cena vyhází z ceny obvyklé v našem okolí, postup prodeje byl dohodnut ve variantě 
priorotního oslovení našich občanů. 

Rozhodnutí o ceně palivového dřeva a způsobu prodeje bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
 



Bod 7. – Diskuze 
Starosta obce informoval o čínnostech v posledním období: 
a) Opravy místních komunikací : 

- na opravu hlavních místních komunikací probíhá poptákové řízení 
- komunikace poničená při realizaci kanalizace v Poličce – proběhlo 
jednání s městem Poličkou a firmou EVT – realizace při opravách 
hlavní silnice 
- našimi prostředky proběhla oprava komunikace v úseku p.Ptáček – 
p.Sedliský – p.Cupák 

 Pan Josef Jiruše vznesl dotaz na současný stav cesty za domem p. Popelky. 
Starosta obce podal vysvětlení o postupu, kdy byla v nejhorším úseku cesty odtěžena 
zemina a nahrazena hrubším kamenným materiálem – v konečné podobě bude cesta 
upravena v celé délce materiálem typu 0/32. 
b) Odkanalizování obce: 
   - proběhlo několik jenání o našich možnostech a o možném postupu:

  - jednání s firmou Jafis, s firmou EVT, s firmou AQVASERV – odhad 
  ceny 51. mil.  

- ze strany naší obce bohužel nedošlo v lednu 2010 k prodloužení 
platnosti územního rozhodnutí – naše obec tak přišla o jeho platnost a 
v daším řešení budeme muset veškeré zaležitosti znovu vyřídit. 

c) Dotace MAS Bysté: 
 - 11. 7. 2011 má být vypsána nová výzva – připravujeme do ní projekt 

a řešení rekonstrukce vrchní vedení osvětelní, rozdělení do okruhů, 
vyřešení výpadků při větru atd. 

d) Žádost o podporu z Operačního programu životní prostředí: 
- připravujeme podklady pro podání žádosti o získání dotace na 
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany 
obce. Termín pro podání žádosti je 15. 7. 2011 s případnou realizací 
v roce 2012. Možná výše dotace je 90%, pouze 10% vlastní zdroje. 
Výsledkem by mělo být radikální zlepšení informovanosti občanů o 
hrozích nebezpečích a to jak z hlediska vodního toku Bílého potoka, 
tak i varování před nebezpečím přívalových srážek. Dalšími produkty 
jsou pak digitální povodňový plán, systém varování obyvatelstva přímo 
propojený s operačním střediskem HZS Pardubického kraje atd. 

 
e) Zájezd na divadlo na Kunětickou horu: 

- bohužel se nám nepodařilo zajistit dostatečný počet vstupenek na 
páteční nebo sobotní představení – k dispozi byly pouze vstupenky na 
nedělní termíny a na představení, na které se již zájezd pořádal 
v minulosti. Zájezd do divadla proto uskutečníme na podzim.  

 
f) Občerstvení v areálu Pod Lipou: 

– zahájení je naplánováno příští týden od úterý, další provoz pak již 
bude pravidelný pondělí až pátek. 

 
 
 



Bod 8. – Návrh na usnesení  
Byl přednesen návrh na usnesení. 

Usnesení z dnešního zasedání bylo přijato 7-mi  hlasy pro, 1 se zdržel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:  Ing. Alena Cejpová 
 
Ověřovatelé zápisu:   ………………………………………… 
 
                                   ………………………………………… 
 
 


