
Zápis číslo 5 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 30. 6. 2011 
 

Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Alena Cejpová, Ing. Bohumil 
Novák, Luboš Kadidlo, Rudolf Schauer 
Pro nemoc se omlouvají: Jiří Groulík a Miroslava Švandová. 
 
Čas zahájení v 19.10 h, čas ukončení v 20,30 h. 
 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová  
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bohuslav Novák, Rudolf Schauer 
 
Návrhová komise: Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban 

 
Program jednání: 
1. Kontrola usnesení 
2. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
3. Projednání závěrečného účtu svazku obcí ASASS za rok 2010 
4. Projednání žádosti o odkoupení části obecního pozemku 
5. Projednání oprav místních komunikací 
6. Projednání podání Žádosti o podporu z operačního programu ministerstva životního 
prostředí 
7. Různé 
8. Diskuse 
9. Usnesení 
 
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, složení návrhové komise a program jednání bylo 
přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 

Předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva dne 25. 5. 2011. Zápis a 
usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. Z usnesení vyplynuly tyto 
úkoly: 
1.  Byl schválen záměr pořízení nového územního plánu Kamenec u Poličky, žádost o 
pořízení byla podána a zaregistrována na Městském úřadě Polička. Můžeme tak zahájit 
další krok a tím je poptávkové řízení na zhotovitele. 
2.  Schválený příspěvek Charitě Polička byl převeden na její běžný účet. 
 
Bod 2. - Schválení smlouvy o uzav ření budoucí smlouvy o z řízení věcného b řemene 

Jedná se o Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene na kabelové vedení NN v délce 11 m na připojení stavby p. Krištofa – odbočka od 
rozvodné skříně p. Ptáčka pod komunikací v majetku obce. Kabelové vedení je v tomto 
místě již položeno a připraveno, nyní se jedná o jeho zapojení na koncových bodech, 



zprovoznění, zaměření a zaevidování do rozvodů ČEZ. Schválit smlouvu potřebujeme nyní, 
protože majitel se na podzim plánuje stěhovat a rozvodné závody potřebují dořešit připojení 
domu. 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla přijata 7-mi 
hlasy pro. 
 
Bod 3. - Projednání záv ěrečného ú čtu svazku obcí ASASS za rok 2010 

Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2010 byl od 30. 5. do 16. 6. 2011 
zveřejněn na našich úředních deskách – papírové i elektronické.  

Hospodaření svazku za rok 2010 bylo přezkoumáno, v souladu s § 53 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, finančním odborem krajského úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“.  

Návrh závěrečného účtu byl projednán kontrolním orgánem SO AZASS - kontrolní 
komisí a výborem SO AZASS a doporučen jimi členské schůzi ke schválení. Dne 16. 6. 
2011 byl ZÚ a hospodaření svazku za r. 2010 projednán vrcholným orgánem svazku - 
členskou schůzí SO AZASS a schválen „bez výhrad“.  

Zastupitelstvo obce bere závěrečný účet svazku obcí ASASS na vědomí. 
 
Bod 4. Projednání žádosti o odkoupení části obecního pozemku 

Pan František Neděla z č.p. 177 se na nás obrátil s žádostí na odkoupení části 
obecního pozemku z čísel parcelních 1389/12 a 1389/2 tj. pozemky obce na drahách. 
Účelem je vyrovnání majetkoprávních vztahů s majitelem pozemku 1389/11. Celková 
orientační plocha pozemku k odkoupení je 28 m2. 

Stavební úřad Polička řeší u pana Františka Neděly stavební řízení o odstranění 
stavby zahradního altánu, jehož stavba byla provedena s přesahem jedné části střechy o 
cca. 15 cm na sousední pozemek p. Marcely Moravcové. Dne 21. 6. 2011 proběhlo na místě 
setkání všech stran s návrhem kompromisního řešení: 

Paní Marcela Moravcová by prodala ze svého pozemku část o šířce cca. 1,5 m panu 
Františku Nedělovi, obec by pak prodala panu Františku Nedělovi stejnou výměru 
z pozemků číslo 1389/2 a 1389/12. Veškeré náklady na zaměření, prodej, zápis, kupní a 
směnné smlouvy by nesl p. František Neděla. Termín pro tuto případnou dohodu je do 30. 9. 
2011 – jinak stavební úřad nařídí odstranění stavby. 
 Starosta obce dále navhrnul předběžnou cenu pozemku na 100,- Kč/ m2 – tato cena 
je odvozena od prodejní ceny pozemku, za kterou se v minulosti pozemky v dané lokalitě 
prodávaly a je navýšená o časové navýšení za uplynulých cca 8 let. Vlastní schválení 
prodeje a prodejní ceny proběhne až po zhotovení geometrických plánů, po řádném 
zveřejnění záměru na úřední desce a  to na některém z podzimních zasedání zastupitelstva.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro návrh kompromisního řešení 
s následnnou možností odprodejem části obecních pozemků a pan František Neděla může 
zahájit přípravu tohoto řešení. 
 
Bod 5. Projednání oprav místních komunikací 

Starosta obce informoval o oslovení třech firem s poptávkou opravy místních 
komunikací dle našeho návrhu. Naše poptávka byla pro správné porovnání nabídek 
sjednocena na plochu 98 m2 vyfrézování a položení nového povrchu, na 27 m2 výspravy 



výtluků frézovaným recyklátem (cesta na draha), odhad 21 t zpracovaného materiálu pro 
zástřik prasklin v komunikacích a opravy zvednutých propustků. 

Skutečný rozsah opravy bude pravděpodobně vyšší – rozsah poškození bude znám 
až při skutečné opravě. Nabídky – ceny bez DPH: 
Správa silnic PK   - 188.900,- Kč 
Colas a.s.  - 133.884,- Kč 
Autokredit s.r.o - 75.400,- Kč Pozn.: technologie nahřátí současného povrhu 

s přidáním nového materiálu - u této firmy je ale započítána oprava 
pouze 98 m2 povrchu. 

 Po vyhodnocení nabídek byl podán návrh pověřit opravou místních komunikací firmu 
Colas, s tím, že rozsah provedených prací bude určen podle skutečného stavu komunikací + 
dalších oprav propustí a odtoků vody. Dalším návrhem bylo dodržet finanční strop na akci ve 
výši částky ve schváleném rozpočtu obce. 

Bylo schváleno zadání opravy místních komunikací firmě Colas 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 6. Projednání podání Žádosti o podporu z opera čního programu ministerstva 
životního prost ředí 

Starosta obce se vrátil k informaci z minulého zasedání, kde se zmínil o možnosti 
podání Žádosti o podporu z operačního programu ministerstva životního prostředí, prioritní 
osa 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. 

Z tohoto programu lze získat 90%-ní dotaci uznatelných nákladů. V našem případě 
se jedná o systém varování obyvatelstva – bezdrátový rozhlas - propojený s operačním 
střediskem HZS Pardubického kraje, vodočetné latě na Bílém potoce s vyznačením 
povodňových stavů a srážkoměr pro měření a varování před přívalovými dešti. Vše 
propojeno a provázáno s další důležitou součástí systému - digitálním povodňovým plánem. 
Termín pro odevzdání žádostí je 15. 7. 2011. a jedná se zřejmě o poslední možnost, jak  
získat tyto evropské peníze. Praktická realizace by byla v roce 2012. Součástí je nový 
digitální povodňový plán, který by nahradil náš, nyní nově zpracovaný v tištěné podobě 
včetně povodňové knihy.  
 Pro realizaci žádosti byla oslovena firma zastoupenou Ing. Pavlou Vohralíkovou – 
byla zpracována studie, které byla rozeslána dotčeným orgánům – MŽP, Krajský úřad, HZS 
Pardubického kraje, Povodí, ČHMÚ, Stavebnímu úřadu Polička a firmě ČEZ. S jejich 
souhlasy pak můžeme podat žádost. Se zpracovatelem žádosti Ing. Pavlou Vohralíkovou 
musíme uzavřít smlouvu o zpracování a administraci žádosti. Starosta dále informoval o 
podmínkách smlouvy se zpracovatelem žádosti. Celkové náklady na projekt jsou 1.239.000,- 
Kč, z toho dotace 1.115.100,- Kč a z vlastních zdrojů 123.900,- Kč. 

Bylo schváleno podání Žádosti o podporu z operačního programu ministerstva 
životního prostředí, prioritní osa 1.3.1 a podepsání smlouvy se zpracovatelem žádosti Ing. 
Vohralíkovou, 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 7. – Různé 
V této části byly projednány dva body: 
 
1. Starosta informoval o provozu kiosku s občerstvením v areálu Pod Lipou a o snaze 
postupně vylepšit vnitřní vybavení tak, aby odpovídalo potřebám. Namontovány jsou čtyři 
závěsné skříňky a jedna skříň do výklenku – vše uzamykací pro uložení zboží. Nově bylo 
zapojeno ovládání světel pro terasu z venku – nyní je funkčně rozdělený starý kiosek, 



prostor udírny a kuchyň. Při půjčování areálu se tak půjčuje jen potřebná část a potřebný 
inventář. Upravili jsme stůl pro výčep v kuchyni – nerezová deska s  dřezem původně 
z pohostinství. 

V kuchyni nám zbývá vyřešit chybějící digestoř – byla poptávána ze standartních 
nabídek obchodů, funkčně ale žádná z nabídek nevyhovovala. Nejlepším řešením je 
nabídka na realizaci přímo na míru od pana Petra Jílka ze Sádku, rozměr 1500 x 800 bez 
montáže v ceně do 19.000,- Kč včetně DPH. 

Bylo schváleno zadání výroby digestoře firmou pana Petra Jílka ze Sádku 7-mi hlasy 
pro. 
  
2. Starosta obce se krátce vrátil k minulému zasedání, na kterém jsme schvalovali 
prodejní cenu palivového dřeva z obecních porostů. V rámci řešení kalamitního stavu lípy u 
p. Boštíka jsme se dostali k informaci, že farnost Sádek se snaží získat palivové dřevo pro 
vytápění fary v Sádku. V rámci podpory farnosti jsme tedy poskytli část dřeva z této lípy, 
další část jsme použili na úhradu nákladu Davida Pražana, který prováděl její zpracování. 

V rámci naši podpory farnosti starosta dále navrhnul poskytnout farnosti i část 
našeho, nyní přebytečného, palivového dřeva. 

Bylo schváleno poskytnutí části přebytečného palivového dřeva farnosti Sádek pro 
vytápění fary v Sádku, 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 8. – Diskuze 
 
1. Starosta obec poděkoval za uspořádání dětského dne 26. 6. – maminkám a také 
všem zastupitelům za pomoc s uspořádáním. 
 
2. Starosta obce informoval o pokračování smlouvy na VPP –  dohodu s Úřadem práce 
jsme měli pouze do dnešního dne 30. 6. O další pokračování se rozhodlo až včera 
odpoledne a to do 31. 8. 2011. Pozitivní je, že se příspěvek na jednoho pracovníka zvyšuje 
na 5000,- Kč. 
 
3. Starosta obce informoval o finanční situaci – seznámil s výkazem hospodaření obce 
v období leden až květen. Příjmy naplněny na 37%, výdaje na 20 %. 
Vývoj výběru daní je ale nepříznivý – propad je nyní pro naši obec cca 190.000,- proti 
předpokladu Finančního úřadu. 
 
4. Starosta obce informoval o pokračování v záměru rekonstrukce vytápění budovy 
pohostinství a prodejny – na minulém zasedání jsme informovali o získání dotace 85.000,- 
Kč z programu obnovy venkova. Pardubický kraj připravuje smlouvu o poskytnutí dotace a 
protože ji do dnešního zasedání stále nemáme k dispozici, její projednání starosta  shrnul do 
informování o podmínkách čerpání této dotace. Prakticky od dubna máme v řešení 
plynofikaci prodloužením STL plynovodu. Bohužel jsme před týdnem byli nuceni zrušit 
zpracování projektové dokumentace u pana Karlíčka a řešíme tuto akci s jiným 
projektantem. S panem Juklem máme dohodu o vedení přes jeho pozemek v rámci a podél 
stávajícího ochranného pásma současných rozvodů. 

V rámci této akce jsme pořídili tepelnou izolaci pro zateplení stropu nad prostorem 
výčepu pohostinství. V této části nebyl strop vůbec zateplen, nyní jsme využili 25% slevu ve 



firmě Prima Polička.  Podle počasí tak provedeme zateplení cca 45 m2, materiál ORSIL 2 x 
100 mm. 
 V další části diskuze k tomuto bodu starosta informoval o stavu nátěru plechové 
střechy nad celou budovou. Současný nátěr se již značne odlupuje a bude vyžadovat 
opravu. Následně se rozvinula diskuze o způsobu, jak nejlépe v tomto případě střechu 
vyčistit, aby následný nový nátěr měl co nejlepší trvanlivost. 
 
5.  Starosta obce informoval o kontaktu s firmou Ventura – Venkov Přelouč, která se 
zabývá řešením kvality vody v požárních nádržích a rybnících. Minulý čtvrtek se při cestě 
nezávazně zastavili na prohlídku horního rezerva. Odebrali si vzorky a podle nich nabídnou 
řešení kvality vody. Problém vody jsem jim prozatím nejeví jako neřešitelný – podle rozborů 
lze následně stanovit a dodat biotechnologii, kterou můžeme dle instrukcí aplikovat sami. 
Roční náklad cca. 5000,- Kč. Stupeň kvality vody záleží na nás - na výši investice a délce 
aplikace. Pro náš případ je optimální varianta rybniční voda s průhledností do 0,5 m 
s následným zarybněním celodruhovou skladbou. Pokud bychom chtěli a vyšly rozbory, lze 
se pokusit o úpravu vody až na vodu na koupání.Podle výsledků rozboru a cenové nabídky 
strosta do budoucna navrhuje zkusit problém řešit touto cestou se snahou vytvořit postupně 
živý rybník s kvalitní vodou. 
 
6.  Starosta informoval o opravách závad z revize na prvcích dětského hřiště. Závady se 
podařilo odstranit vlastními prostředky a od 10. 6. máme novou revizi bez závad. 
 
7.  Pan Ladislav Martinů vznesl dotaz na možnost vybudování chodníků v Poličce na 
ulici Heydukova, kde se nově pokládá kanalizace. Starosta obce na dotaz odpověděl, že 
tato investiční akce je plně v kompetenci města Poličky, o této možnosti se ze strany města 
prozatím neuvažuje. Důvodem jsou finanční prostředky, složitý výkup pozemků a také to, že 
prioritním úsekem v této oblasti je pro město zatím prodloužení úseku chodníku od konce 
řadové zástavby ke křižovatce  „u velkého kříže“. Starosta přislíbil, že se této oblasti bude 
dále a pokusí se o další jednání s představiteli města. 
 Pan Erbes vznesl dotaz na možnost asfaltování soukromých vjezdů v souvislosti 
s opravami cest. Starosta obce přislíbil, že tutu možnost dohodne s dodavatelskou firmou. 
Pokud firma bude souhlasit a stanoví pro tyto práce podmínky, obec následně zveřejní tuto 
možnost i všem dalším občanům. 
 Další dotaz se týkal nutnosti odvodnění a oprav odvodnění cest a prostorů u nich – 
výměna propostků, trubek apod. Zmíněn byl například prostor za domem p. Musila č.p. 11. 
Starosta odpověděl, že se určitě pokusíme o co nejlepší řešení a to také v rámci oprav 
komunikací.  
 
Bod 10. – Návrh na usnesení  
Návrhovou komisí byl přednesen Návrh na usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
Kamenec u Poličky dne 30. 6. 2011: 
 
1)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Kamenec u Poličky, pan Krištof – smyčka 
knn. Dotčenou nemovitostí je pozemek p.č. 1971. 

 



2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2010. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje návrh na pokračování přípravy záměru 
prodeje části z obecních pozemků č. parc. 1389/12 a 1389/2. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky po vyhodnocení nabídek na opravy místních 
komunikací schvaluje zadání opravy místních komunikací firmě Colas CZ a.s. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání Žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí, výzva 27, prioritní osa 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany a podepsání smlouvy se zhotovitelem žádosti Evou 
Dopaňovou, Mírov 116, 789 01, zastoupenou Ing. Pavlou Vohralíkovou. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zadání výroby digestoře do kiosku 
v areálu Pod Lipou firmě panu Petru Jílkovi ze Sádku. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí části přebytečného 
palivového dřeva farnosti Sádek pro vytápění fary v Sádku. 
 
Usnesení z dnešního zasedání bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Bohuslav Novák 
 
   Rudolf Schauer 


