
Zápis číslo 6 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 16. 8. 2011 
 

Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Jiří Groulík, Ing. 
Alena Cejpová, Ing. Bohumil Novák, Rudolf Schauer 
Občané dle prezenční listiny. 
 
Omluveni: Miroslava Švandová  
 
Jednání bylo zahájeno v 19.10 hod., ukončeno ve 20.30 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel:  Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu:  Jiří Groulík,  Luboš Kadidlo  
Návrhová komise:  Ing. Bohumil Novák,  Rudolf Schauer 

       
Program jednání: 
1.  Kontrola usnesení 
2. Schválení smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci    
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní 
3.  Rozpočtové opatření číslo 2/2011 
4.  Různé 
5.  Diskuse 
6.  Usnesení 
 

Starosta obce přívítal přítomné, byl odsouhlasen návrh na ustanovení zapisovatele, 
složení návrhové komise a ověřovatele zápisu. Dále přednesl návrh programu jednání 
s návrhem dát prostor k diskusi ke každému bodu programu a dal o těchto skutečnostech 
hlasovat. 

Schváleno 8 hlasy pro. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 

Předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva dne 30. 6. 2011. Zápis a 
usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. Úkoly stanovené 
v usnesení byly splněny.  

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Schválení smlouvy o podmínkách napojení, o  spolupráci a sou činnosti p ři 
realizaci plynárenského za řízení a o smlouv ě budoucí kupní 

Starosta obce seznámil přítomné, že tato smlouva se týká následného prodeje 
prodloužení středotlakého plynovodu provozovateli v souvislosti s akcí rekonstrukce 
vytápění v budově pohostinství a prodejny. 
Pro přehlednost provedl rekapitulaci celé akce: 
A) První část akce je tzv. venkovní část - Prodloužení STL plynovodu přes zahradu pana 
Jukla se samostatným projektem a s následným prodejem provozovateli PZ. 
 



B) Druhá část se samostatným projektem je vnitřní část rekonstrukce vytápění, která 
zahrnuje vnitřní rozvod plynovodu v celé budově, dva plynové kotle (pohostinství a prodejna) 
a rozvod vytápění v části prodejny. Z hlediska funkčnosti je realizace rozdělena na dvě 
samostatná odběrná místa.  

Starosta obce dále seznámil s návrhem smlouvy o podmínkách napojení, o 
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní - 
jedná se o smlouvu mezi obcí a provozovatelem plynárenského zařízení VČP NET s.r.o. na 
akci prodloužení středotlakého plynovodu k budově pohostinství a prodejny. Uzavření této 
smlouvy je podmínkou dalšího postupu i také v řešení majetkoprávních otázek a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene u dotčených pozemků. Ve 
smlouvě se zavazujeme k následnému prodeji plynového zařízení provozovateli za částku 
65.000,- Kč. Délka STL prodloužení je 77 m s průměrem 63 mm, délka odbočky je 13,5 m s 
průměrem 32 mm. Realizaci akce bychom chtěli ještě v podzimních měsících – pokud se 
vše podaří a bude také příznivé počasí. 

Smlouva byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 

V souvislosti s majetkoprávními vztahy k akci prodloužení STL plynovodu dále 
starosta obce navrhnul odsouhlasit možnost uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemky ve vlastnictví obce Kamenec u Poličky, a to p.č. 1984/1 tj. místní 
komunikace u č.p. 173, kde se STL plynovod bude napojovat, na jeho konci na pozemku 
1989/1 a na konci odbočky u budovy prodejny na pozemku 361/2. 

Uzavření budoucích smlouv o zřízení věcného břemene bylo odsouhlaseno 8-mi 
hlasy pro. 
 
 V další části tohoto bodu jednání se starosta obce věnoval vnitřní části rekonstrukce 
vytápění budovy pohostinství. Na tuto část obec získala dotaci z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje ve výši 85.000,- Kč. Úkolem je projednání této smlouvy o poskytnutí 
dotace. Ve smlouvě se obec zavazuje tuto část dokončit a vyúčtovat dotaci do konce 
letošního roku. Proinvestovaná částka musí být min. dvojnásobek dotace. Na  akci bylo 
vypsáno nabídkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu – 3 firmy si již vyzvedli 
dokumentaci, další o ni již také požádali. Termín pro odevzdání nabídek je stanoven na 31. 
8. 2011. Dne 1. 9. je naplánováno vyhodnocení nabídek. Praktická realizace je v plánu na 
září a říjen s tím, že se počítá se zachováním ještě stávajícího vytápění dokud venkovní 
část plynovodu nebude v provozu. 

Smlouva o přijetí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje byla přijata 
8-mi hlasy pro. 
 
Bod 3. – Rozpo čtové opat ření číslo 2/2011 

Starosta obce seznámil s potřebou přijetí rozpočtového opatření číslo 2/2011, které 
si vyžaduje aktuální vývoj rozpočtu. Na straně příjmů se zvyšují se příjmy o 121.000,- Kč a o 
stejnou částku se také zvyšují výdaje. 

Jedná se o tyto úpravy na přijmové straně: 
Zvyšují se příjmy o dotaci na veřejně prospěšné práce za měsíce červenec a srpen v 
položce 4116 o částku 24.000,- Kč. 
Zvyšují se příjmy § 1032 položka 2111 Příjem z poskytování služeb a výrobků – příjem za 
prodej dřeva částka 9.000,- Kč. 
 



Paragraf 2141 položka 2111 Příjem z poskytování služeb a výrobků – částka 60.000,- Kč. 
Paragraf 3419 položka 2111 Příjem z poskytování služeb a výrobků – příjem za zajištění 
reprezentačního soustředění Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska částka 20.000,- Kč. 
Paragraf 3412 položka 2139 Příjem z pronájmu majetku - příjem za pronájem majetku 
v areálu Pod Lipou zvyšujeme o částku 8.000,- Kč na výslednou částku 11.000,- Kč. 

Na výdajové straně rozpočtu se jedná o: 
Paragraf 2141 položka 5131 Nákup potravin do kiosku zvyšujeme o 10.000,- Kč na 
výslednou částku 50.000,- Kč. 
Paragraf 2141 položka 5139 Nákup drobného materiálu zvyšujeme o 20.800,- Kč na 
výslednou částku 25.800,- Kč. 
Přidáváme paragraf 2331 položka 5169 s částkou 20.000,- Kč - žádost o dotaci z 
operačního programu životní prostředí Protipovodňová opatření Kamenec u Poličky. 
Paragraf 3341 položka 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – rozhlas 
poplatek OSA částka 1.200,- Kč. 
Paragraf 3326 položka 5139 Pořízení a obnova hodnot místního kulturního povědomí – 
zvyšujeme o částku 1.000,- Kč na výslednou částku  2000,- Kč. 
Paragraf 3326 položka 5021 Ostatní osobní výdaje - částka 4.000,- Kč. 
Paragraf 3412 položka 5139 Nákup materiálu zvyšujeme o částku 40.000,- Kč na výslednou 
částku 50.000,- Kč. 
Paragraf 3419 položka 5175 Pohoštění – úhrada výdajů na zajištění pohoštění při 
reprezentačním soustředění - zvyšujeme o 7.000,- Kč na výslednou částku 8.000,- Kč. 
Paragraf 3745 položka 5132 Ochranné pomůcky pro VPP - zvyšujeme o 2.000,- Kč na 
výslednou částku 5.000,- Kč. 
Paragraf 3745 položka 5139 Nákup materiálu – materiál pro práci VPP - zvyšujeme o 
12.000,- Kč na výslednou částku 20.000,- Kč. 
Paragraf 6112 položka 5173 Cestovné - zvyšujeme o 2.000,- Kč na výslednou částku 
3.000,- Kč. 
Paragraf 6112 položka 5175 Pohoštění – náklady na reprezentaci obce - zvyšujeme o 
1.000,- Kč na výslednou částku 3.000,- Kč. 
Poslední úprava rozpočtu se týká nákupu kontejneru na kompostovatelný  odpad. Dle 
podmínek dotace z  Mikroregionu přesouváme z § 3639 položka 6122 částku 25.000,- na § 
3639 položku 6349 a k této částce přidáváme 8.000,- Kč z paragrafu 3639 položka 5169. 

Starosta obce dále informoval o skutečném plnění rozpočtu za měsíce leden až 
červenec 2011. Příjmová strana rozpočtu je uvedeném období plněna na 65 %, výdajová 
strana rozpočtu na 31 %. 

Rozpočtové opatření číslo 2/2011 bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. Různé 
1. Starosta obec podal Informace o průběhu prací při opravách místních komunikací: 
Firma Colas opravila podle našeho zadání vyfrézováním a novým povrchem části 
komunikací v rozsahu cca. 130.000,- Kč, za cca. 160.000,- Kč byl porveden zástřik 
poškození na všech hlavních trasách. Materiál na zástřik již nevyšel na koncové a boční 
úseky a na poslední úsek v osadě Jelínek. Dále byla provedena oprava cesty na drahách a 
nejhorší místa na úseku od domu u paní Praxové dále. Našimi pracovníky plánujeme ještě 
provést opravu cesty k domu paní Jakubcové a část cesty k domu čp. 66. Na tyto opravy se 
snažíme zajistit frézovaný materiál z asfaltových komunikací. 
 



2. Starosta obce informoval o činnostech k novému územnímu plánu: 
V měsíci červenci byly informačním letákem informováni všichni občané a dopisem všechny 
dotčené firmy a organizace o připravovaném záměru přijetí nového územního plánu. Během 
první poloviny září plánujeme připravit zadání se zapracováním podnětů občanů, firem a 
obce. Během října bychom chtěli, aby k hotovému zadání proběhlo vyjádření dotčených 
orgánů. Pokud vše proběhne, tak na zasedání v listopadu bychom zadání schválili, vypsali 
výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, v prosinci výběrové řízení 
vyhodnotili. Pokud by se nám toto podařilo, tak v lednu 2012 bychom požádali o dotaci. 
Starosta obce dále informoval o zatím vznesených podnětech občanů a dotčených 
organizací k zadání ÚP. 
V diskuzi k tomuto bodu se přihlásil pan Pavel Petržálek s podnětem na zařazení pozemků 
v jeho vlastnictví mezi zastavitelné území. Dále pan Stanislav Nykl také s ponětem na 
zařazení pozemků v jeho vlastnictví mezi zastavitelné území. Dále pak s návrhem na 
vybudování nové spojovací komunikace šikmo svahem cca. od místní komunikace u domu 
čp. 55 směrem k čerpací stanici VHOS u bývalé odchovny prasnic. Tato komnikace by 
pomohla především v zimních měsících v dostupnosti domů na kopci. 
Starosta obce uvedené podněty předloží ke zapracování do záměru zadání.  

 
3. Starosta obce informoval o projektu na rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení. Pan 
Josef Lopour a pan Jan Kadidlo zpracovali celkovou dokumentaci veřejného osvětlení v obci 
včetně Jelínku s jeho rozšířením v několika místech, výměny a rozfázování problematických 
míst do samostaných okruhů. O detailech projektu dále informoval Jan Kadidlo. Pokud se 
časově podaří, letos bychom ještě zrealizovali práce na výměně závěsů ve spodní části 
obce. 
V diskuzi bylo diskutováno nově plánované odběrné místo a připojovací bod v osadě Jelínek 
– toto řešení má návaznost na přípravované řešení bezdrátového rozhlasu pro tuto část 
obce. Dále bylo z řad občanů připomenuta velké vzdálenost mezi sloupy osvětlení podél 
hlavní komunikace. V odpovědi na tuto otázku starosta společeně s místostarostou obce 
informovali o záměru projektové přípravy řešení chodníků v obci včetně řešení souvisejích 
inženýrských sítí. 
 
4. Starosta obce informoval, že z dotace Mikroregionu Poličsko pořízený kontejner na 
kompostovatelný odpad již je v naší obci – zatím uložený v areálu firmy Kytos. V plánu je 
jeho umístění za sušákem hadic – nutné je však zpevnění plochy pod ním. Celý projekt 
odvozu bude spuštěn od jara příštího roku.  
 
5. Starosta informoval o termínu pro podání žádosti z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje na rok 2012 – do 30. 9. 2011. Předběžně navrhnul podat žádost na 
pořízení komunální techniky - malotraktor s příslušenstvím na údržbu zeleně. Zastupitelé 
tuto variantu do dalšího zasedání zváží. 
 
6. Starosta dále informoval o zveřejnění návrhu nových jízdních řádu autobusů od krajského 
koordinátora společnosti Oredo. Návrh je pro informování a k možnosti vyjádření občanů 
umístěn také na úřední desce.  
 



7. Starosta obce informoval o plánovaných nejbližších akcích. Letos je naším úkolem 
uspořádání Výzvy Kamenec versus Sádek, stanovený termín je v neděli 18. 9. 2011 od 
14.00 hodin. Podzimní termín vítání občánků je stanoven na neděli 2. 10. 2011. 
 
Bod 5. – Diskuze 

Starosta obce poděkoval Sboru dobrovolných hasičů všem dalším ochotným lidem, 
kteří se podíleli a pomáhali při uspořádání tradičních závodů 6. až 7. srpna – poděkoval za 
velkou prezentaci naší obce. 

Další poděkování patřilo panu Jiřímu Groulíkovi za zajištění stravování při 
soustředění v areálu Pod Lipou v průběhu celého minulého týdne. 

Pan Stanislav Nykl připomenul problém špatného vyjíždění z místních komunikací na 
hlavní silnici a to u čp. 93 a čp. 115. Dále upozornil na nevhodně umístěnou značku zákaz 
jízdy traktorů na místní komunikaci u čp. 

Starosta obce přislíbil zajištění demontáže značky a k možnosti lepší přehlednosti 
výjezdů na hlavní silnici přislíbil zahájení jednání o řešení se Správou a údržbou silnic 
Pardubického kraje o možnosti instalace zrcadel. 
 
Bod 6. – Návrh na usnesení  
Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 
 
1)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách 
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 
budoucí kupní, název stavby Kamenec u Poličky, par.č. 361/2, MO, plynofikace. 

 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje možnost uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví obce Kamenec u Poličky, dotčené 
stavbou Prodloužení STL plynovodu Kamenec u Poličky, par.č. 361/2, MO, plynofikace. 
Jedná se o pozemky par.č. 1984/1, 1989/1 a 361/2. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci 
Programu obnovy venkova na akci Vytápění pohostinství – I. etapa prací vytápění budovy 
čp. 135 v Kamenci u Poličky. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2011. 
 
Usnesení ze zasedání bylo přijato 8 hlasy pro. 
 
Starosta obce všem poděkoval za účast a zasedání ukončil. 
 
V Kamenci u Poličky 19. 8. 2011 
 
Zapisovatel:   ing. Alena Cejpová 
 
Ověřovatelé zápisu:  Luboš Kadidlo 
 
   Jiří Groulík  


