
Zápis č.  7 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 22. 9. 2011 
 

Přítomni:  Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák, 
Rudolf Schauer, Miroslava Švandová, Jiří Groulík, Ing. Alena Cejpová 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Jednání bylo zahájeno v 19.05 hod. ukončeno ve 20.55 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Stanislav Urban,  Miroslava Švandová 
Návrhová komise:  Ing. Bohumil Novák,  Rudolf Schauer 
       
Program jednání: 
1. Kontrola usnesení 
2. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Kamenec u Poličky č. 2/2011 o místním 
poplatku ze psů 
3. Schválení aktualizace Programu obnovy venkova 
4. Rozpočtové opatření číslo 3/2011 
5. Různé 
6. Diskuse 
7. 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 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 

Předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva obce dne 16. 8. 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 Obecn ě závazné vyhlášky obce Kamenec u Poli čky č. 2/2011 o 
místním poplatku ze ps ů 

Starosta obce seznámil přítomné se současným stavem – v obci platí obecně 
závazná vyhláška 2/2005, která je již legislativně zastaralá. V této vyhlášce je řešen 
současně jak poplatek ze psů, tak i poplatek ze vstupného. Byla připravena vyhláška nová, 
která řeší pouze poplatek ze psů podle současné legislativy. Starosta obec seznámil 
s ustanoveními nové vyhlášky. 

Poplatek ze vstupného bude řešen samostatnou vyhláškou a to v případě, že tato 
potřeba v obci vznikne. 

Obecně závazná vyhláška 2/2011 byla přijata 9-ti hlasy pro. 



Bod 3. Schválení aktualizace Programu obnovy venkov a 
Starosta obce informoval o zapojení obce do krajského Programu obnovy venkova a 

to od roku 1997. Místní Program obnovy venkova byl schválen v roce 1999. Od té doby se 
z něho většinu akcí podařilo zrealizovat – stanovujeme tedy další cíle na další rozvoj a 
směřování obce. Proto byl připraven ke schválení aktualizovaný Program obnovy venkova 
obce. Starosta  poté představil programu po jednotlivých obdobích do roku 2025. 

V diskusi k představenému programu byla diskutována především plánovaná 
realizace chodníků podél hlavní komunikace a to především z hlediska jejich praktické 
podoby a realizace. 

Místní program obnovy venkova obce Kamenec u Poličky byl přijat 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 4. – Rozpo čtové opat ření číslo 3/2011  

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 3/2011, které 
vyžaduje aktuální vývoj rozpočtu a to především na straně příjmů. Přijmy se zvyšují o 
226.244,- Kč, o stejnou částku se také zvyšují výdaje. Rozpočet je tak i nadále vyrovnaný. 
Starosta poté představil Rozpočtové opatření č. 3/2011 po jednotlivých paragrafech a 
položkách. 

Rozpočtového opatření číslo 3/2011 bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 5. Různé 
V tomto bodě bylo projednáno následující: 
 
A. Schválení nových vnit řních sm ěrnic 

Starosta obec informoval o potřebě přijetí nových vnitřních směrnic a to Směrnice 
k provedení inventarizace – dle novelizované vyhlášky  270/2010 Sb. a dále vnitřní směrnice 
Odpisový plán dlouhodobého majetku a účetní odpisy - povinnost zahájení odpisování 
majetku podle Českého účetního standartu číslo 708 od ledna 2012. Byla podána informace 
o smyslu jednotlivých směrnic, jejich struktuře a znění. 
 Vnitřní směrnice byly přijaty 9-ti hlasy pro. 
 
B. Příspěvek farnost Sádek 

Starosta obec informoval o žádosti Farnosti Sádek na poskytnutí finančního 
příspěvku na pokračování opravy půdního prostoru na faře. Žádost je konkretizovaná na 
pořízení materiálu sádrokarton, elektromateriál a ostatní stavební materiál. Byl podán návrh 
na poskytnutí částky ve výši 20.000,- Kč.  

Příspěvek farnosti Sádek byl schválen 9-ti hlasy pro. 
 
C. Dotace z POV Pardubického kraje. 

Starosta obce informoval o možnosti podání žádosti o dotaci z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje pro rok 2012 a to do termínu 30. 9. 2011. Byl podán návrh na 
podání žádosti o dotaci na pořízení komunální techniky pro údržbu zeleně a veřejných 
komunikací. Jednalo by se o stroj - malotraktor s předním sekáním + malé příkopové 
rameno a další potřebné příslušenství. Starosta dále informoval o účasti na předváděcí akci 
Dny komunální techniky 15. 9. v Havlíčkově Brodě a o nabídkách firem na tuto techniku. 

Podání žádosti o dotaci na pořízení komunální techniky pro údržbu zeleně a 
veřejných komunikací bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 



D. Žádost o prodej obecního pozemku  
Starosta obce informoval o žádosti pana Petra Boštíka na koupi pozemku 2071/3 ve 

vlastnictví obce o výměře 46 m2. Jedná se bývalý náhon ke mlýnu – dlouhodobě 
nepožívaný, typ pozemku stále vodní plocha. Byl podán návrh souhlasit s prodejem za 
podmínek, že kupující uhradí náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do 
katastru nemovitostí. Cena pozemku by byla na stejné úrovní jako v předchozích podobných 
případech tj. cena 10 Kč/m2. Prodej bude možné uskutečnit až po řádném zveřejnění 
záměru na úřední desce tzn. na některém z dalších zasedání zastupitelstva. 

Příprava záměru prodeje pozemku 2071/3 byla schválena 9-ti hlasy pro. 
 
E. Stanovení cen 

Starosta obce navrhnul ke schválení výši poplatku za vyhlášení zprávy komerčního 
charakteru místním rozhlasem a cenu půjčovného skládacích lavic. Cenu za vyhlášení 
zprávy rozhlasem navrhnul na 30,- Kč za zprávu a cenu půjčovného skládácí sady stolu a 
dvou lavic ve výši 30,- Kč za sadu na jednu akci (jeden víkend). 

Výše poplatku a půjčovného byla schválena 9-ti hlasy pro. 
 
F. Dopravní zna čení v obci 

Starosta obce navázal na příspěvky v diskusi na minulém zasedání, kde byla 
otevřena otázka dopravního značení v obci: 

Zákaz vjezdu traktorů na kopec směrem k Baumrukom byl již odstraněn. 
Dále informoval, že doplnění zrcadel na dvě nepřehledná místa výjezdů z místních 

komunikací na hlavní silnici by bylo po schválení možné, cena 1 ks cca. 10.000,- Kč při 
montáži na stávající sloupy veřejného osvětlení 
 V diskusi byla tato otázka řešena především z důvodu možného poškození 
vandalismem. Starosta obce na závěr diskuse k tomuto bodu přislíbil zahájení jednání a 
následného schvalovacího pocesu s pozdějším rozesláním poptávek na dodávku zrcadel 
více firmám. 
 
G. Stav st řechy na obecním skladu Pod Lipou 
  Starosta obce informoval o špatném technickém stavu střechy nad obecním skladem 
v areálu Pod Lipou - střecha je z materiálu onduline na latích, do celého prostoru začíná 
zatékat – nyní provedeme jen nejnutnější opravy a dále bude nutné naplánovat větší rozsah 
opravy. 
 
CH. Závady komín ů v pohostinství 

Starosta obce informoval o práci kominíka v budově pohostinství. Při kontrole bylo 
zjištěno několik drobných závad. Nevhodná vymetací dvířka a nesprávné zaústění krbových 
kamen bylo již opraveno, nevhodný vnitřní obklad stěn v blízkosti komína a na něm bude 
řešen buď novým obkladem a nebo mozaikovou stěrkovou omítkou. 

V diskusi byl z řad občanů vznesen dotaz na služby kominíka v obci. Starosta uvedl, 
že informace pro občany bude zveřejněna ve vydání Kameneckých listů. Dále informoval o 
nabídce na služby kominíka p. Čecha. 
 
 
 
 



Bod 5. – Diskuze 
Starosta obce nejdříve poděkoval výjezdové jednotce SDH za pomoc při čištění 

komunikací a dešťové kanalizace po přívalovém dešti dne 5. 9. Dále poděkoval všem za 
organizaci soutěžního setkání Kamenec – Sádek. 
V další části podal informace o činnostech v obci za poslední období. V budově prodejny a 
pohostinství se od pondělí 19. 9. realizuje rekonstrukce vytápění, do 30. 9. mají být práce 
hotovy. Práce realizuje vítěz výběrového řízení firma Dvořák – Karlík z Holic. 

Prodloužení STL plynovodu je ve fázi vyřízené budoucí kupní smlouvy, vyřízených 
budoucích smluv o věcném břemenu, čekáme na stanovisko RWE a následně budeme 
žádat o udělení územního souhlasu stavební úřad. Dne 14. 9. jsme vypsali nabídkové řízení 
na dodavatele akce Prodloužení STL plynovodu. 

Provedli jsme opravu cest k č.p. 49 a cesty od č.p. 67 k č.p. 66. Vše frézovaným 
recyklátem a vlastními prostředky a silami. 

Práce na novém územním plánu – podklady a podněty od občanů, od obce a firem 
jsme postoupili zpracovateli zadání ing. Mihulkovi, který nyní zadání zpracovává.  

Pan Procházka provedl nástřik starých a nepoužitelných kontejnerů na plasty – nově 
jsou z nich 4 kontejnery na sklo. Vzniklo tak nové místo u č.p. 137 + dva další jsme prozatím 
umístili na křižovatce u p. Vladimíra Andrlíka ml. do doby, než najdeme lepší umístění. 

Informace k práci VPP – s Úřadem práce jsme prodloužili smluvy do konce měsíce 
října. Je zde i varianta možného prodloužení podle aktuálního počasí do konce listopadu.  
 Dále starosta informoval o nejbližších plánech - Vítání občánků  2. 10., Posvícenské 
posezení 12. 11., Vánoční výstava od 26. 11. – 4. 12., zájezd do divadla – ochotnické 
představení v Korouhvi – pravděpodobně ve dnech 25. až 27. 11. 
 Z řad občanů byl vznesen dotaz na sekání trávy v sobotu a především v neděli. 
Starosta odpověděl, že v současné době toto není upraveno žádnou vyhláškou – 
dodržování nedělního klidu je na občanech a jejich ohleduplnosti. O přijetí obecně závazné 
vyhlášky se uvažuje na příští rok. 

Dále byl vznese dotaz na volný pohyb psů v areálu Pod Lipou. Starosta odpověděl, 
že Obecně závaznou vyhláškou obce a provozním řádem dětského hřiště je volný pohyb 
psů v areálu zakázán. Bylo přislíbeno doplnění výstražného označení Zákaz vstupu psů na 
vstupní brány do areálu.  
 
Bod 6. – Návrh na usnesení  
Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 
 
Návrh na usnesení ze zasedání zastupitelstva obce K amenec u Poli čky dne 22. 9. 2011 
1)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 
Kamenec u Poličky č. 2/2011 o místním poplatku ze psů. 

 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje aktualizaci místního Programu obnovy 
venkova obce Kamenec u Poličky s platností do roku 2025. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtového opatření číslo 3/2011. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vnitřní směrnice  - Směrnice 
k provedení inventarizace a Odpisový plán dlouhodobého majetku a účetní odpisy. 
 



5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí příspěvku farnosti Sádek ve 
výši 20.000,- Kč na pořízení stavebního materiálu na pokračování opravy podkroví fary. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2012 
v rámci Programu obnovy venkova na pořízení komunální techniky na údržbu zeleně a 
místních komunikací v obci. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pokračování přípravy záměru prodeje 
pozemku 2071/3 s rozhodnutím o prodeji po řádném zveřejnění záměru na příštím zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje stanovení ceny za vyhlášení zprávy 
komerčního charakteru v místním rozhlase ve výši 30,- Kč a cenu půjčovného skládací sady 
stolu a dvou lavic ve výši 30,- Kč za jednu akci. 
 
Usnesení z dnešního zasedání bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Starosta obce všem poděkoval za účast a zasedání ukončil. 
 
V Kamenci u Poličky 27. 9. 2011 
 
 
Zapisovatel:   ing. Alena Cejpová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Stanislav Urban 
 
 
   Miroslava Švandová 


