
Zápis č. 3 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 24. 2. 2011 
 

Přítomni:   Ing. Alena Cejpová, Jiří Groulík, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,  
Rudolf Schauer, Petr Šváb, Miroslava Švandová, Ing. Stanislav Urban 
 
Hlavní host: Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ Sádek u Poličky 
 
Ostatní hosté:  dle prezenční listiny 

 
Zapisovatel:  Ing. Alena Cejpová 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bohumil Novák, Miroslava Švandová 
 
Návrhová komise:   Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban 
 
Jednání bylo zahájeno v 19:05 hod a ukončeno ve 21:15 hod.  
 
Program zasedání: 

 
1. Kontrola usnesení 
2. Rozpočet obce pro rok 2011 
3. Rozpočtový výhled obce na roky 2012, 2013 a 2014 
4. Schválení záměru obce na prodej pozemku 
5. Schválení obecně závazné vyhlášky 1/2011 Požární řád obce a řád ohlašovny požáru 
6. Různé 
7. Diskuse 
8. Usnesení 
 
Ustanovení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové komise a program jednání byl přijat 
9-ti hlasy pro. 

 
Bod 1. - Kontrola usnesení 
 
Předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2010. Zápis a usnesení 
byly řádně zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. Z usnesení vyplynuly tyto 
úkoly: 
1. Schválené rozpočtové opatření č. 4 bylo promítnuto do rozpočtu obce za rok 2010 a s 
hospodářským výsledkem roku budete seznámení v bodu 2. 
 2. Bylo stanoveno provedení fyzické inventury majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 
12. 2010. Tento úkol byl proveden, o výsledku byl zpracován protokol – nebyly zjištěny 
žádné inventurní rozdíly. 
3. Dalším úkolem bylo další pokračování přípravy v záměru prodeje části obecního pozemku 
u č.p. 137. Tento úkol bude dnes dokončen schválením prodeje. 



4. Posledním úkolem z minulého usnesení bylo snížení sazby hlavního jističe v pohostinství. 
Bylo také splněno a od 1.1.2011 platí nová sazba a nový dodatek nájemní smlouvy – 
plátcem se stal přímo nájemce. 
 
Bod 2. – Rozpo čet obce na rok 2011 
 
Seznámení s výsledkem hospodaření obce za rok 2010: 
Přijmy obce ve výši:    6 762 691,18 
Výdaje obce ve výši:    5 733 489,76 
Přebytek hospodaření obce za rok 2010: 1 029 201,00 
 
Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2010 byl 1,886.345,16. 
 
Přebytek hospodaření bude využit jako rezerva do dalších let na realizaci dlouhodobějších 
cílů rozvoje obce. Návrh rozpočtu obce pro letošní rok s jeho použitím proto nepočítá. 
 
Závěrečný účet obce bude schvalován na příštím veřejném zasedání až po auditu 
z Pardubického kraje, který proběhne dne 4. 3. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2011 
Návrh rozpočtu obce na rok 2011 byl projednán finančním výborem dne 7. 2. 2011 a 
následně byl zveřejněn na úřední desce. Nebylo proti němu vzneseno žádných připomínek. 
 
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný – přijmy i výdaje ve výši 5 074 600 ,- Kč. 
 
Přijmy obce jsou rozpočtovány přibližně ve výši skutečnosti roku 2010 nebo spíše na její 
spodní hranici. Nejsou rozpočtovány žádné dotace a to ani na veřejně prospěšné práce. 
Pokud se podaří některé dotační tituly získat, bude provedena rozpočtové opatření podle 
aktuální situace. 
Provozní výdaje jsou rozpočtovány dle skutečnosti roku 2010. Vyšší náklady jsou 
rozpočtovány na rekonstrukci vytápění v budově prodejny a pohostinství, na opravy cest, na 
přípravu řešení odkanalizování obce a na opravu veřejného osvětlení. 
 
Rozpočet obce pro rok 2011 byl přijat  9-ti hlasy pro. 
 
Bod 3. – Rozpo čtový výhled na roky 2012, 2013 a 2014 
 
Návrh výhledu vychází z plánu přijmů a výdajů letošního roku, na přijmové straně ve třídě 2 
se od roku 2012 přidává splátka půjčky farnosti Sádek – ročně 100.000,- Kč do 2015. 
Na straně výdajů ve třídě 5 jsou běžné výdaje a ve třídě 6 investiční výdaje. 
Zůstatek pěněžních prostředků také zachováváme na úrovni zůstatku letošního. 
Ve výhledu není zahrnuta případná realizace větší investiční akce, počítáme s tím, že 
rozpočtový výhled znovu zaktualizujeme na začátku příštího roku a dále i v těch dalších.   
 
Rozpočtový výhled byl přijat 9-ti hlasy pro. 
 
 



Bod 4. - Schválení zám ěru obce na prodej pozemku 
 
V tomto záměru na prodej pozemku se jedná o část pozemku parcelní číslo 1989/7 o 
výměře 152 m2 a část pozemku parcelní číslo 1972/1 o výměře 1 m2 .Dle zpracovaného 
geometrického plánu číslo 407-157/2010 tak vzniká nové parcelní číslo 1989/22 o výměře 
153 m2. Jedná se o pozemek u čísla popisného 137 p. Praxová – předběžně projednáváno 
na minulém zasedání.  
Tento záměr obce byl vyvěšen na úřední desce dne 5. 2. 2011 a do dnešního dne nevznesl 
nikdo proti záměru žádnou připomínku. Kupujícím je paní Jitka Kleprlíková, geometrický plán 
byl zpracován na náklady kupujícího, od stavebního úřadu Polička máme souhlasné 
stanovisko s dělením pozemku. Bylo navrženo uskutečnit prodej za stejnou cenu jako 
v předchozích podobných případech tj. cena 10 Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí 
náklady na vypracování  kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí – 
uhrazení správního poplatku. 
 
Záměr byl přijat 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 5. - Schválení obecn ě závazné vyhlášky 1/2011 Požární řád obce a řádu 
ohlašovny požáru. 
 
V novém znění Požárním řádu a v řádu ohlašovny požáru neměníme v podstatě obsahovou 
stránku, ale z hlediska splnění podmínek zákona o Požární ochraně a Vyhlášky o požární 
prevenci jsme povinni mít dokumentaci v aktuálním stavu. 
V požárním řádu měníme: 
- vybavení jednotky 
- ohlašovnu požáru na čp. 129 Petr Šváb - telefonní číslo a osobu starosty obce 
- přidává se článek 9. Podmínky požární bezpečnosti při akcích s větším počtem účastníků. 
Podobně provedeny změny i v řádu ohlašovny požáru. 
 
Obecně závazná vyhláška 1/2011 Požární řád obce byla přijata 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 6. - Různé 
1. 
Nařízením vlády v závěru loňského roku bylo novelizováno Nařízení vlády číslo 37/2003 Sb. 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Došlo k jejich plošnému snížení o 5% a 
to jak uvolněných tak neuvolněných s platností od 1. 1. 2011. Zastupitelstva obcí musí na 
svém nejbližším zasedání novou výši odměn schválit a zanést do usnesení a to pouze u  
neuvolněných členů zastupitelstva a to i když je již nová výše odměny v našem případě od 
ledna již vyplácena ve snížené výši. 
neuvolněný starosta obce  16.108,- Kč 
neuvolněný místostarosta obce 14.568,- Kč 
předseda výboru a komise        1007,- Kč 
zastupitel – člen komise       713,- Kč 
 
Změna je schválena 9-ti hlasy pro. 
 
 



2.  
Další bod se týká našeho zapojení do Sdružení pro rozvoj Poličska MAS. Zastupitelstvo 
obce by mělo schválit určeného zástupce obce, který je oprávněn obec v tomto sdružení 
zastupovat. Bylo navrženo, aby pověřeným zástupcem byl starosta obce Petr Šváb. 
 
Návrh je schválen 9-ti hlasy pro. 
 
3. 
Paní Jitka Zachová si podala žádost o koupi části obecního pozemku číslo 1388/2 – část 
proti jejímu rodinnému domu podél obecní komunikace. Vzhledem k tomu, že v uvedeném 
místě není obecní komunikace příliš široká, dále pak je možné tímto prostorem vést 
kanalizaci,  část uváděného prostoru je využívána na přístup k dalším pozemkům a to 
s našim písemným svolením, navrhujeme pozemek nyní zatím neprodávat. 
 
Návrh je schválen 9-ti hlasy pro. 
 
4.  
Veřejně prospěšné práce v roce 2011 
Pro letošní rok platí opět zpřísněné podmínky z úřadu práce. Naše obec může požádat  
maximálně o  3 místa. Období pro zaměstnání s podporou úřadu práce je nyní od 1. 3. do 
30.6. 
Částka na 1 pracovníka od úřadu práce 4.000,- Kč/měs. (2010 to bylo 6500,-Kč) 
Podmínky pro opakované zaměstnání: 
- v evidenci ÚP déle jak 5 měsíců 
- osoby se zdravotním postižením – v evidenci ÚP nesmí být méně jak měsíc 
- osoby  nad 50 let  – v evidenci ÚP nesmí být méně jak měsíc. 
Návrh, pokusit se zažádat o zřízení 3 míst od 21. 3. do 30. 6. . 
Dále se uvidí, pokud by nebyla žádná podpora, zredukovali bychom dále počet míst. 
Informace pro žadatele budou  v Kameneckých listech. 
 
Návrh je schválen 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 6. - Diskuze  
1. 
Paní ředitelka Základní školy v Sádku u Poličky přednesla informace  o současnosti školy, o 
činnosti základní a mateřské školy a o finančním hospodaření školy.  
2.  
Paní Mirka Kadidlová reagovala na přípěvek ředitelky školy a dopnila  informace o finanční 
částce, kterou SDH Kamenec v loňském roce investoval do mladých hasičů ve sboru.  
3. 
Mikroregon – dne 23. 2. 2011 se konala členská schůze, Pardubický kraj připravuje vyřazení 
Poličska ze slabých regionů v Pardubickém kraji. 
4. 
Místní akční skupina – MAS Bystré: 
Výzva o dotaci bude vyhlášena na konci března, žádosti se budou přijmat od 14. dubna do 
konce dubna. 
 



5. 
Komunikace v obci – žádosti na opravy nezpevněných úseků: 
např. cesta p.Ptáček – Novákovi – p.Sedliský – p.Cupák - bude řešeno v dubnu. 
 
6.  
Břízy areál Pod Lipou – probírka do ½ března – posoudila komise žívotního prostředí: 
  - odstranění pařezů – předběžná dohoda s TS Polička cca. 450,-/Kč hod. 
 
7. 
Poděkování výjezdové jednotce SDH Kamenec u Poličky za činnost při kácení  jasanu.  
 
8.  
Připravujeme:  
1. Výlet na bazén do České Třebové 8.3. 2011 v 16.00 h odjezd od OÚ 
2. Setkání důchodců 2. 4. 2011 
3. Vítání občánků  10. 4.  2011 
4. Čarodějnice v areálu Pod Lipou v sobotu 30. 4.  2011 
 
Bod 7. – Návrh na usnesení 
Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 
Usnesení z dnešního jednání bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
 
Zapsala:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. Bohumil Novák        …………………………………….. 
 
Miroslava Švandová        ………………………………………  
 
 


