
Zápis č. 9 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky 

konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky 
 

Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák, Ing. Alena 
Cejpová, Luboš Kadidlo, Marcela Putnarová, Rudolf Schauer, Jiří Groulík 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod,  ukončení ve 21.00  hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel:    Alena Cejpová  
Ověřovatelé zápisu:    Marcela Putnarová, Jiří Groulík 
Návrhová komise:   Luboš Kadidlo, Bohumil Novák 

 
Program jednání: 
1. Kontrola usnesení 
2. Obecně závazná vyhláška 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování 
komunálních odpadů. 
3. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2012. 
4. Rozpočtové opatření číslo 5/2011. 
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene. 
6. Různé 
7. Diskuse 
8. Usnesení 

 
Starosta obce přivítal přítomné, 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 9-ti hlasy pro. 
      
Bod 1. - Kontrola usnesení 

Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
dne 24. 11. 2011. Zápis a usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno 
připomínek. Úkoly stanovené v usnesení byly splněny a nebo jsou ve stádiu plnění. Na 
schválené prodeje pozemků byly vypracovány kupní smlouvy, uhrazena kupní cena a 
podány žádosti na zápis do katastru nemovitostí, schválená kupní smlouva na prodloužení 
plynovodu byla oboustranně podepsána a 9. 12. 2011 tak mohlo dojít k propojení plynovodu.  
 
Bod 2. - Obecně závazná vyhláška 3/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování komunálních odpadů 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky číslo 3/2011 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů.  

Dle návrhu v této vyhlášce se místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 
2012 na výši 500,- Kč na poplatníka z původních 470,- Kč. V platnosti i nadále zůstane 
osvobození od poplatku pro: 



  - osoby, které v příslušném roce dosáhnou 17 a méně let věku,  
   - osoby, které v příslušném roce dosáhnou  80 a více let věku, 
   - osoby, které se po celý kalendářní rok zdržují v zahraničí  
 Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku. Poplatek je možné rozdělit do 
dvou rovnoměrných splátek splatných do 30. června příslušného roku a do 30. září 
příslušného roku. Firmou, která bude v naší obci zajišťovat svoz odpadů, zůstává v roce 
2012 firma LIKO Svitavy. Obec za tuto službu bude hradit částku 588,- Kč za jednoho 
obyvatele. Jedná se o zvýšení o 34,- korun z původní ceny 554,- Kč v letošním roce.  

Starosta obce dále seznámil přítomné s kalkulací nákladů obce za rok 2011 a 
předpoklad na rok 2012. V roce 2012 obec předpokládá celkové náklady ve výši 370.000,- 
Kč, výběr poplatků předpokládá ve výši 219.500,- Kč. Doplatek obce z rozpočtu 150.500,- 
Kč. 

Obecně závazná vyhláška číslo 3/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování komunálních odpadů byla přijata 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 3. - Rozpočtové provizorium na leden a únor 2012 

Starosta obce předložil návrh rozpočtového provizoria na leden a únor 2012, který 
byl zveřejněn 29. 11. 2011 na úřední desce a projednán finančním výborem dne 12. 12. 
2011. Navrhované rozpočtové provizorium je následující: 

Příjmy v tis. Kč  
   
1111 Daň ze závislé činnosti 170 
1112 Daň ze samostatně výdělečné činnosti 5 
1113 Daň fyzických osob z kapitálu 10 
1121 Daň z přijmu právnických osob 130 
1211 Daň z přidané hodnoty 432 
1337 Poplatek za odpad 0 
3613 Přijmy z pronájmu 3 
 Celkem 750 
   
Výdaje v tis. Kč  
   
2141 Vnitřní obchod 35 
2212 Pozemní komunikace 130 
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2 
3113 Základní školy 50 
331 Kultura 1 
339 Ostatní záležitosti kultury 5 

3412 Záloha plyn 10 
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 50 
551 Požární ochrana 2 

6112 Zastupitelstvo obce 90 
6171 Činnost místní správy 90 
6320 Pojištění 35 
  Rezerva 250 
 Celkem 750 

 
Rozpočtové provizorium na leden a únor 2012 bylo přijato 9-ti hlasy pro. 



Bod 4. – Rozpočtové opatření číslo 5/2011 
Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření 5/2011, které si 

vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
skutečného plnění na konci roku s přesunem ušetřených finančních prostředků do rezervy 
na další období. 

Rozpočtové opatření číslo 5/2011 bylo projednáno finančním výborem dne 12. 12. 
2011. 

Rozpočtové opatření 5/2011 bylo přijato 9-to hlasy pro. 
 
Bod 5. - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene 

Starosta obce podal návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení 
věcného břemene na stavbu kabelového vedení NN v délce 15 m na připojení stavby p. 
Kadlece – odbočka od sloupu rozvodné sítě na křižovatce komunikací před domem p. 
Vosmeka. Jedná se o trasu pod komunikací k p. Dvořákovi a podél komunikace a domu p. 
Vosmeka k novém rodinnému domu p. Kadlece. 

Věcné břemeno bude zaneseno do příslušných pozemků až po skutečném 
provedení a přesném geodetickém zaměření. 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla přijata 9-ti 
hlasy pro. 
 
Bod 6. – Různé 
 
6.1. Žádost občanů ke skácení lípy a opravu místní komunikace ppč.1992/1 

Starosta obce navázal na minulé zasedání, na kterém jsme obdrželi žádost 18 
občanů k projednání požadavku na skácení lípy v problematickém místě u této místní 
komunikace a na opravu komunikace novým povrchem. 

Žádost na skácení stromu – starosta obce informoval o jednání na místě s p. 
Borovským – pokácení provede za cenu cca. 3000,- Kč, pokud obec zajistí vysokozdvižnou 
plošinu - náklad pro obec cca. 6000,- Kč. Od celkové ceny bude následně odečtena cena za 
prodej dřeva na palivo. Koncové větve dále nabídneme na štěpkování za úklid s podmínkou 
úklidu ihned při kácení. Další podmínka je omezit provoz na komunikaci tak, aby se dalo 
pracovat nepřerušovaně cca. 1 hodinu – nejlépe v sobotu. Další náklad pro obec bude na 
odfrézování pařezu cca. 3000,- Kč - Správa silnic PK. 

Žádost na nový povrch komunikace – starosta obce informoval o předběžné cenové 
kalkulaci 500,- Kč/m2 včetně DPH (celková plocha 1500 m2 = 750.000,-), před vlastní 
realizací je zapotřebí ale zvážit a zrealizovat: 
- v celém prostoru chybí odvod dešťové vody z místní komunikace 
- na zvážení je také, zda před opravou povrchu nedořešit umístění dalších inženýrských sítí 
do trasy místní komunikace 
- nejsou jasné skutečné hranice pozemku ve vlastnictví obce  
 V diskusi k této problematice byla zmiňována zejména problematika vlastnických 
vztahů a nejasných hranic – uvedené se týká i projednávané žádosti o pokácení stromu. 
Problematika opravy povrchu komunikace bude dále řešena v souvislosti s přípravou 
rozpočtu obce na rok 2012. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro odstranění lípy na pozemku obce p.č. 
1992/1 na náklady obce za předpokladu dosažení shody o skutečném průběhu hranic 



pozemků všech dotčených majitelů v dané lokalitě a bude tak prokázáno, že uvedený strom 
je skutečně na pozemku obce. 
 
6.2. Inventarizace majetku obce 

Starosta obce seznámil přítomné s Příkazem starosty obce o provedení fyzické 
inventury majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2011 dle Vnitřní směrnice 
k provedení inventarizace schválené na zasedání dne 22. 9. 2011. Dále navrhnul složení 
inventarizační komise: 
Předseda Jan Kadidlo, členové Jiří Groulík, Rudolf Schauer, Bohumil Novák. 

Návrh byl schválen 9-ti hlasy pro. 
 
6.3. Navýšení členského příspěvku AZASS 

Starosta obce informoval o návrhu na zvýšení členského příspěvku obce Svazku 
obcí AZASS na 20,- Kč na občana a rok s platností od roku 2012. 

Návrh byl schválen 9-ti hlasy pro. 
 
6.4. Nabídkové řízení na výběr zhotovitele Uzemního plánu Kamenec u Poličky 

Starosta obce informoval o zveřejnění výzvy na výběr zhotovitele nového územního 
plánu s termínem odevzdání nabídek do 23. 12. 2011. Dále podal návrh na složení výběrové 
komise – všichni členové zastupitelstva obce s návrhem na zasedání komise 29. 12. 2011 v 
8:00 hodin. 

Návrh byl schválen 9-ti hlasy pro. 
 
6.5. VPP a Veřejná služba 2012 

Starosta obce informoval o změnách pro rok 2012 v programu veřejné služby a 
veřejně prospěšných prací. Veřejná služba bude prioritní program pro všechny v evidenci 
úřadu práce – úřad práce bude obcím se zřízenou veřejnou službou posílat sám pracovníky 
dle požadavku obce, obec bude zajišťovat ochranné prostředky, školení bezpečnosti práce 
a pojištění odpovědnosti. Pracovní místo koordinátora VS zůstává, klasická místa VPP 
budou podporována jen pokud bude dost finančních prostředků a především pro obecní 
úřady se zřízenou VS. Pro rok 2012 starosta obce navrhnul znovu se zapojit do programu 
VS s podepsáním rámcové smlouvy s úřadem práce od 1. 4. 2012 – jedno místo 
koordinátora a jedno až dvě místa ve VS. Podle situace následně požádat o zřízení místa 
VPP na letní měsíce. 

Návrh byl schválen 9-ti hlasy pro. 
 
6.6. Žádost o příspěvek na vyšetření včelstev proti moru včelího plodu 

Starosta obce informoval o žádosti Základní organizace Českého svazu včelařů 
Polička o příspěvek na vyšetření včelstev proti moru včelího plodu. Starosta obce navrhnul 
příspěvek ve výši 1000,- Kč. 

Návrh byl schválen 9-ti hlasy pro. 
 
6.7. Cena vodného na rok 2012 

Starosta obce informoval, že SMSV přijalo návrh provozovatele firmy VHOS 
Moravská Třebová na zvýšení ceny vodného ze současných 27,50 Kč/m3 na novou cenu 
28,30 Kč/m3 včetně DPH. Zvýšení ceny je o zvýšení sazby DPH z10 % na 14 %. 
 



6.8. Jízdní řády autobusů 
Starosta obce informoval o novém jízdním řádu autobusů a vlaků v Pardubickém 

kraji od 11. 12. 2011. Organizátor dopravy vyzval k zaslání připomínek k skutečném provozu 
do 15. 1. 2012 s možností změny zásadních nedostatků k 4. 3. 2012. Starosta obce poprosil 
občany o oznámení nedostatků, které by mohl následně uplatnit do požadavků na úpravu.  

Diskuze proběhla ohledně ceny jízdného a každodenního zpoždění. 
 
6.9. Ukončení nájemní smlouvy nájemce pohostinství 

Starosta obce informoval o ukončení nájemní smlouvy ze strany nájemce 
pohostinství a to k 31. 1. 2012. Obec tak hledá nového nájemce a obrací se na občany 
s výzvou ke spolupráci. 

 
6.10. Dotační výzvy MAS pro rok 2012 

Starosta obce informoval o jednání Místní akční skupiny – MAS Bystré. Pro rok 2012 
bude další dotační výzva – celkový objem finančních prostředků cca. 8 000 000,- Kč.  
 
6.11. Školská rada školy Sádek 
 Starosta obce informoval o volbě našeho zástupce ve školské radě školy Sádek - 
Alena Cejpová se stala předsedou školské rady. 
 
Bod 7. – Diskuze 

Starosta obce nejdříve poděkoval všem za úspěšné uspořádání Vánoční výstavy – 
především panu Mlynářovi, jeho spolupracovníkům, dalším vystavovatelům a také 
zastupitelům za organizaci služeb. 

Starosta obce dále informoval o nejbližších akcích: 
- Kamenecké listy – vyjdou před vánoci v příštím týdnu 
- Informace od společnosti LIKO – svoz odpadů o vánočních svátcích bude 27. 12.  2011 
- 28. 12. 2011 se uskuteční Mariášový turnaj 
- Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční v sobotu 7. 1. 2012  
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v měsíci únoru s hlavním bodem programu 
schválení rozpočtu na rok 2012. 

Ze strany občanů byl vznesen návrh na pořízení trampolíny na dětském hřišti 
v areálu Pod Lipou. Starosta obce odpověděl, že za současných prostorových možností na 
dětském hřišti instalaci nelze provést, slíbil ale prověřit všechny další možnost. 
 
Bod 8. – Návrh na usnesení 
 Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
2) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium na leden a únor 2012. 
 
3) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2011. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na trasu kabelového vedení nn o délce 15 m 



umístěného v zemi pro stavbu Kamenec u Poličky, Kadlec, p.č.320/4 – kvv,nn. Smlouvou 
dotčené  pozemky jsou p.č. 1961, 1962 a 159/3. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje odstranění lípy na pozemku obce p.č. 
1992/1 na náklady obce za předpokladu dosažení shody o skutečném průběhu hranic 
pozemků všech dotčených majitelů v dané lokalitě a bude tak prokázáno, že uvedený strom 
je skutečně na pozemku obce. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí příkaz starosty o provedení 
fyzické inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2011 dle Vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace ze dne 22. 9. 2011 včetně plánu inventarizace a 
schvaluje složení inventarizační komise - předseda inventarizační komise Jan Kadidlo, 
členové Jiří Groulík, Ing. Bohumil Novák a Rudolf Schauer. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje navýšení členského příspěvku obce 
Svazku obcí AZASS na 20,- Kč na občana a rok s platností od roku 2012. 
 
8) Zastupitelstvo obce  Kamenec u Poličky schvaluje složení výběrové a hodnotící komise - 
všichni členové zastupitelstva obce - a to na vyhodnocení nabídek uchazečů na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Územní plán Kamenec u Poličky“ a pověřuje starostu 
obce následným uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem dle doporučení výběrové a 
hodnotící komise. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zapojení obce do programu veřejné 
služby v roce 2012. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 1000,- Kč Základní organizaci Českého svazu včelařů v Poličce. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z valné hromady 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o zvýšení ceny vodného pro rok 2012. 

 
Usnesení ze zasedání bylo přijato 9-ti hlasy pro. 

 
V Kamenci u Poličky dne 21. 12. 2011 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Marcela Putnarová  
 
    

Jiří Groulík 


