
Zápis č.  8 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 24. 11. 2011 
 

Přítomni:  Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák, 
Rudolf Schauer,  Ing. Alena Cejpová, Marcela Putnarová. 
Omluveni:  Jiří Groulík 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Jednání bylo zahájeno v 19.05 hod. ukončeno ve 20.55 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Jan Kadidlo 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Bohumil Novák,  Luboš Kadidlo 
Návrhová komise:  Ing. Stanislav Urban,  Rudolf Schauer 
 
 Starosta obce přivítal přítomné a zahájil zasedání tím, že požádal nového zastupitele 
obce paní Marcelu Putnarovou, o složení slibu dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 69, 
odstavec 2. Poté došlo ke složení slibu a předání osvědčení o zvolení. 
 Paní Marcela Putnarová nastoupila do funkce dne 17.11.2011 po rezignaci paní 
Miroslavy Švandové.  

Novým členem zastupitelstva se tak stala paní Marcela Putnarová, která byla prvním 
náhradníkem na kandidátce volební strany č. 2 Sdružení pro obec Kamenec. 
       
Program jednání: 
1. Kontrola usnesení 
2. Záměr obce na prodej pozemků 
3. Schválení kupní smlouvy na plynárenské zařízení 
4. Schválení návrhu zadání Územního plánu Kamenec u Poličky 
5. Rozpočtové opatření číslo 4/2011 
6. Různé 
7. Diskuse 
8. Usnesení 
 

Byl odsouhlasen návrh na ustanovení zapisovatele, složení návrhové komise a 
ověřovatele zápisu. Dále starosta obce přednesl návrh programu jednání s návrhem dát 
prostor k diskusi ke každému bodu programu a dal o těchto skutečnostech hlasovat. 
 Schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 

Předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva dne 22. 9. 2011. Zápis a 
usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. Úkoly stanovené 
v usnesení byly splněny  
 
Bod 2. - Zám ěr obce na prodej pozemk ů 

Starosta obce navrhnul projednání prodeje těchto pozemků ve vlastnictví obce: 



1. Pozemek ppč. 2071/3 ve vlastnictví obce o výměře 46 m2 - vodní plocha - bývalý 
náhon ke mlýnu – žádost o koupi od pana Petra Boštíka – projednáváno na minulém 
zasedání 22. 9. 2011. Záměr obce o prodeji pozemku byl zveřejněn na úřední desce 
9.11.2011.  

Starosta obce podal návrh na odprodej za podmínek, že kupující uhradí náklady na 
vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí a prodejní cenu 
pozemku na stejné úrovní jako v předchozích podobných případech tj. cena 10 Kč/m2.  

Prodej pozemku ppč. 2071/3 panu Petru Boštíkovi byl schválen 8-mi hlasy pro. 
 

2. Druhým případem prodeje pozemků je žádost, kterou podal pan František Neděla 
a která byla projednána na zasedání 30. 6. 2011. Jedná se o prodej části pozemků 
z pozemků ppč. 1389/12 a 1389/2. Dle zpracovaného geometrického plánu 426-61/2011 se 
jedná o výměru 15 m2 z pozemku 1389/12 a výměru 11 m2 z pozemku 1389/2. Celkem se 
jedná o 26 m2 nově označeno ppč. 1389/25.  
Městský úřad Polička – stavební úřad vydal dne 21. 10. 2011 souhlas s tímto navrhovaným 
dělením pozemků. Záměr obce o prodeji pozemků byl zveřejněn na úřední desce 9.11.2011. 

Starosta obce podal návrh uskutečnit prodej za podmínek, že kupující uhradí náklady 
na vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí a prodejní cenu 
pozemku 100,- Kč/ m2. Prodejní cena je odvozena od skutečnosti, že se jedná o části 
pozemků, přímo navazují na stavební pozemek. 

Prodej uvedených pozemků panu Františku Nedělovi byl  schválen 8-mi hlasy pro.  
 
Bod 3. - Schválení kupní smlouvy na plynárenské za řízení 

Starosta obce navrhnul ke schválení kupní smlouvu na prodej plynárenského 
zařízení, které je realizováno s názvem stavby Plynofikace 1 MO Kamenec u Poličky 
(Prodloužení STL plynovodu k budově prodejny a pohostinství). 

Návrh kupní smlouvy navazuje na Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a 
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, která byla 
schválena na počátku realizace celé akce 16. 8. 2011.  

Schválení této smlouvy zastupitelstvem je podmínkou pro vydání souhlasu 
provozovatele plynárenského zařízení VČP Net s.r.o. k připojení tohoto prodloužení na 
hlavní trasu plynovodu v místní komunikaci. Provozovatel VČP Net s.r.o. se v této smlouvě 
zavazuje uhradit  částku 63.500,-. Záměr obce o prodeji byl zveřejněn na úřední desce 
9.11.2011. 

Kupní smlouva byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. - Schválení návrhu zadání Územního plánu Kam enec u Poli čky  

Starosta obce informoval, že v měsíci záři došlo ke zpracování všech podnětu a ke 
zpracování Zadání Územního plánu Kamenec u Poličky. Jeho projednání bylo zahájeno dne 
13.10. 2011 veřejnou vyhláškou a ukončeno bylo dne 16.11. 2011. 

Dále starosta obce seznámil přítomné se zněním důvodové zprávy o veřejném 
projednání. 

Návrh zadání Územního plánu Kamenec u Poličky byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 5. – Rozpo čtové opat ření číslo 4/2011  

Rozpočtovým opatřením číslo 4/2011 se upravují dle aktuálního vývoje příjmů a 
výdajů jednotlivé položky dle skutečného plnění. 



Na straně příjmů se jedná o: 
Položku 1361 správní poplatky zvyšujeme o 500,- Kč na výslednou částku 500,- Kč. 
V § 3412 položka 2324 zvyšujeme o částku 6.857,94 Kč - přeplatek plyn a el.energie 
V § 3639 položka 2111 zvyšujeme o částku 5.300,- Kč - příjmy za poskytování služeb, dále 
v položce 3111 zvyšujeme na výslednou částku 4.590,- Kč - příjmy z prodeje pozemků. 
V § 3722 položka 2111 zvyšujeme o 200,- Kč – příjem z prodeje pytlů na plasty. 
V § 5512 položka 2322 zvyšujeme o 10.560,- Kč – přijaté pojistné náhrady. 
Na výdajové straně: 
V § 2141 položka 5021 zvyšujeme o 17.077,94 Kč – ostatní osobní výdaje 
V § 3419 položka 5494 zvyšujeme o 2.000,- Kč – neinvestiční transfery 
V § 3639 položka 5171 zvyšujeme o 9.000,- na výslednou částku 19.000,- Kč – opravy a 
udržování (mimořádná oprava tepelného čerpadla). 

Rozpočet je po tomto rozpočtovém opatření nadále vyrovnaný. 
Starosta obce dále informoval o celkem vývoji rozpočtu obce k 31.10.2011 - příjmy ve výši 
4.833.693,- Kč, výdaje 2.990.046,- Kč. 

Rozpočtového opatření číslo 4/2011 bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 6. - Různé 
6.1. Dopln ění kontrolního výboru 

Starosta obce navrhnul po rezignaci paní Miroslavy Švandové na doplnění do 
kontrolního výboru paní Marcelu Putnarovou. 

Paní Marcela Putnarová se stává členem kontrolního výboru 8-mi hlasy pro. 
 
6.2. Zástupce obce ve školské rad ě 

Starosta obce navrhnul zástupcem naší obce ve školské radě školy Sádek pro příští 
rok paní ing. Alenu Cejpovou. 

Paní Alena Cejpová je schválena zástupcem obce ve školské radě školy Sádek 8-mi 
hlasy pro. 
 
6.3. Turistická odpo čívadla 

Starosta obce informoval o nabídce Mikroregionu Poličsko přihlásit se do programu 
realizace turistických odpočívadel s 50 % dotací. Nabídka  je ve dvou variantách – celková 
cena za 50.000,- Kč nebo za 25.000,- Kč včetně DPH. 
V diskusi byly prodiskutovány možnosti umístění a to vzhledem k rozměrům, provedení a 
chybějící možnosti umístit odpočívadlo na pozemek ve vlastnictví obce. Z diskuse vzešla  
myšlenka řešit v budoucnu odpočívadlo vlastními silami za pracovního přispění našich 
občanů z materiálu obce a to v podobě, kterou by bylo možno umístit na vhodné místo. 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o připojení se do programu.  

Proti připojení bylo 8 hlasů. 
 
6.4. Jízdní řády autobus ů 

Starosta obce informoval o probíhající přípravě nových jízdních řádů autobusů -
krajský úřad prostřednictvím firmy Oredo připravil zásadní změny v jízdních řádech 
autobusů s platností od 11. 12. 2011 - jedná se o linky dotované krajským úřadem. 

Po seznámení přítomných s navrhovanými změnami v jízdních řádech, které se 
týkají naší obce a po diskusi, bylo rozhodnuto tyto dále nepřipomínkovat, pokud bude 
zajištěna prezentovaná návaznost na dálkové spoje. 



Z diskuse vyplynul návrh na změnu názvu zastávky „Kamenec u Poličky, ZD“ na 
„Kamenec u Poličky, OÚ“.  
 
6.5. Dopravní zna čení v obci: 

Starosta obce navázal na minulém zasedání, kdy byl řešen návrh na instalaci zrcadel 
na nepřehledná místa - při následném prověřováním této možnosti bylo doporučeno nechat 
si v rámci nabídkového řízení posoudit od dodavatele zrcadel  vhodnost místa z hlediska 
úhlu a skutečného rozsahu pohledu v zrcadle - především u výjezdu u Šlosru (malá 
vzdálenost do zatáčky). V tomto bude dále pokračováno. 

Dále byla prověřena možnost povolení instalace značky obytná zóna pro místní 
komunikaci od domu číslo 137 p. Praxová. Odbor dopravy souhlasí po schválení PČR ve 
Svitavách. Pro vlastní realizaci je nutné provést schválení instalace značky také 
v zastupitelstvu obce, protože se z pohledu dopravy v obci jedná o zásadní věc. 

Instalace značek obytná zóna pro místní komunikaci od domu čp. 137 byla 
schválena 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 7. – Diskuze 
7.1. Starosta obce poděkoval za účast a organizaci Posvícenského posezení dne 12. 
listopadu, dále poděkoval všem za účast na zájezdu na divadelní představení do Korouhve 
dne 17. 11.2011. 
 
7.2. Starosta obce informoval přítomné o prohlídce toku Bílého potoka ve spodní části obce 
se zástupcem Povodí Moravy a o jednání o odstranění náletových dřevin podél toku. Byly 
označeny stromy na pokácení.  Povodí Moravy požádá referát životního prostředí o 
schválení a poté můžeme nabídnout zájemcům o samovýrobu.   
 
7.3. Starosta obce informoval přítomné o jednání na členské schůzi Sdružení majitelů sk. 
vodovodu, kde  provozovatel VHOS navrhl zvýšení ceny vody na rok 2012 o 1,30 Kč (z 
27,50 na 28,80). Sdružení s cenou nesouhlasilo – dále bude řešeno 2. 12. 2011. 
 
7.4. Dále starosta obce informoval přítomné o odstranění závady na tepelném čerpadle 
v budově OÚ (18.000,- Kč) a o postupu jednání a prací kolem odstraňování nepovolené 
stavby opěrné zdi u čp. 65 (začalo se jejím odstraňováním). 
 
7.5. Pan Bohumil Novák předal zastupitelstvu obce písemnou žádost  občanů o odstranění 
stromu (lípy) a zhotovení živičného povrchu na obecní komunikaci p.p.č. 1992/1. Tato 
žádost je nadepsána jako „Žádost o projednání na veřejném zasedání obce Kamenec u 
Poličky“ a podepsána 18-ti obyvateli.  
 
7.6.  Jan Kadidlo tlumočil žádost obyvatel Jelínka (Pavla Macha a paní Marie Svobodové) o 
příspěvek na materiál na zhotovení části dešťové kanalizace v délce asi 60m kolem obecní 
cesty s tím, že vlastní zhotovení zajistí a  provedou svépomocí sami. 
 
7.6. Paní Víťa Stríteřská nato vznesla stejný požadavek, a to na zatrubnění části vodoteče 
kolem obecní cesty pod č.p. 2. 
 



7.7. Starosta obce poděkoval všem, kteří se podílejí na přípravě vánoční výstavy, ostatní 
pozval k její návštěvě a diskusi ukončil. 
 
Bod 6. – Návrh na usnesení  
Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 
 
Návrh na usnesení ze zasedání zastupitelstva obce K amenec u Poli čky dne 24.11.2011 
 
1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že paní Marcela Putnarová, bytem Kamenec u 
Poličky 66 se ke dni 17. 11. 2011 stala členkou zastupitelstva obce dle § 56 zákona č. 
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a při zasedání zastupitelstva dne 24. 11. 
2011 složila slib člena zastupitelstva dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 2071/3 – 
vodní plocha, o výměře 46 m2 v obci a v katastrálním území Kamenec u Poličky, zapsané na 
listu vlastnictví číslo 10001. 
Schválená prodejní cena je 10 Kč/m2 za podmínek, že kupující pan Petr Boštík, Kamenec u 
Poličky 59, 572 01 Polička, uhradí dále náklady na vypracování kupní smlouvy a správní 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 
1389/2 – orná půda o výměře 11 m2 a části pozemku parcelní číslo 1389/12 – orná půda o 
výměře 15 m2, vše v obci a v katastrálním území Kamenec u Poličky, zapsané na listu 
vlastnictví číslo 10001. 
Dle zpracovaného geometrického plánu číslo 426-11/2011 se jedná o nové parcelní číslo 
1389/25 o výměře 26 m2. Schválená prodejní cena je 100 Kč/m2 za podmínek, že kupující 
pan František Neděla, Kamenec u Poličky 177, 572 01 Polička uhradí dále náklady na 
vypracování kupní smlouvy a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření kupní smlouvy na úplatný 
převod plynárenského zařízení číslo smlouvy 1511000860/165274/138 uzavřené na základě 
Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy číslo 1511000656/2011/149240 ze dne 
25. 8. 2011. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu 
zadání Územního plánu Kamenec u Poličky včetně přílohy ze dne 16.11.2011 předloženou 
pořizovatelem. 

 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje v souladu s ustanovením § 47, odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, návrh zadání Územního plánu Kamenec u Poličky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtového opatření číslo 4/2011. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje paní Marcelu Putnarovou členem 
kontrolního výboru. 
 



9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Ing. Alenu Cejpovou zástupcem obce 
ve školské radě školy Sádek. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky neschvaluje účast obce v projektu turistických 
odpočívadel Mikroregionu Poličsko v roce 2012. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky nemá další připomínky k návrhu jízdního řádů 
autobusů na lince číslo 833, zveřejněného dne 10. 11. 2011 s platností od 11. 12. 2011 
s výjimkou změny názvu zastávky „Kamenec u Poličky, ZD“ na „Kamenec u Poličky, OÚ“. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje instalaci značek obytná zóna pro 
místní komunikaci od čp. 137 na pozemku parcelní číslo 1989/7 ve vlastnictví obce 
Kamenec u Poličky. 
 
Usnesení z dnešního zasedání bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce všem poděkoval za účast a zasedání ukončil. 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 25. 11. 2011 
 
 
 
Zapisovatel:   Jan Kadidlo 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Bohumil Novák 
 
 
 
   Luboš Kadidlo 


