
Zápis číslo 10 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 18. 1. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky 
 

Přítomni:  Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák, 
Rudolf Schauer,  Ing. Alena Cejpová, Marcela Putnarová, Jiří Groulík 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 h, ukončení ve 20.00 h. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Bohumil Novák,  Luboš Kadidlo 
Návrhová komise:  Marcela Putnarová,  Rudolf Schauer 
 
Program jednání: 
1. Kontrola usnesení. 
2. Smlouva o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v budově čp. 135 - část 
pohostinství. 
3. Smlouva o dílo na vypracování Územního plánu obce Kamenec u Poličky. 
4. Různé 
5. Diskuse 
6. 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 15. 12. 2011. Zápis a usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno 
připomínek. Úkoly stanovené v usnesení byly splněny a nebo jsou ve stádiu řešení a plnění. 
 
Bod 2. - Smlouva o nájmu nebytových prostor a movit ých v ěcí v budov ě čp.135 – část 
pohostinství  

Starosta obce informoval, že na základě výzvy obce byly doručeny dvě žádosti o 
pronájem a provozování pohostinství. První zájemce pan Martin Adámek a druhým 
zájemcem je Irena Bednářová a Vojtěch Pešta. Zájemci byly dostatečně obeznámeni se 
současným stavem provozu pohostinství a jeho vybavením. Se zájemci byly jejich žádosti a 
jejich představa o provozu pohostinství projednána v rámci pracovní schůzky členů 
zastupitelstva. 

Starosta obce podal návrh na uzavření nájemní smlouvy s panem Martinem 
Adámkem, bytem Betlém 559,  572 01 Polička. 

Základní podmínky nájemní smlouvy starosta obce navrhnul zachovat ve výši 
současné nájemní smlouvy – měsíční nájem za nebytové prostory 900,- Kč, měsíční nájem 



za movité věci 100,- Kč. Celková výše nájemného 1000,- měsíčně. Dodávku el. energie, 
plynu, odvoz a likvidaci odpadů hradí nájemce přímo dodavatelům těchto služeb. Vodné a 
náklady na dlouhodobé zapůjčení výčepního zařízení budou nájemci vyúčtovány na základě 
vyúčtování dodavatelů těchto služeb. 

Uzavření nájemní smlouvy s panem Martinem Adámkem, bytem Betlém 559,  572 01 
Polička bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 3. - Smlouva o dílo na vypracování Územního plá nu obce Kamenec u Poli čky. 

Starosta obce informoval o výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu na akci 
„Územní plán Kamenec u Poličky“. Ve stanoveném termínu pro podání nabídky do 23. 12. 
2011 bylo doručeno celkem osm nabídek. Zasedání výběrové komise se uskutečnilo 29. 12. 
2011 a 2. 1. 2012. Z hlediska splnění základních kritérií byly všechny nabídky posouzeny 
jako vyhovující a v souladu se zadávací dokumentací. Kritéria pro hodnocení nabídek byla 
stanovena na hodnocení návrhů smlouvy o dílo s harmonogramem jednotlivých etap prací, 
reference a zpracované územní plány v regionu a nabídková cena za kompletní dílo. 
 Členové výběrové komise po vyhodnocení nabídek doporučili přidělit zakázku firmě 
Urbanistické středisko Brno spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno z důvodu vyhovujícího 
harmonogramu jednotlivých etap plnění zakázky v návrhu smlouvy o dílo, reference na 
zpracovanou územně plánovací dokumentaci města Poličky, na kterou územně plánovací 
dokumentace obce bezprostředně navazuje. Dále nabídková cena je v odpovídající výši 
k nabízenému provedení a zpracování díla. Úroveň zpracování také doplňuje i nejdelší 
garanční doba.  

Uzavření smlouvy o dílo na vypracování územního plánu Kamenec u Poličky s 
firmou Urbanistické středisko Brno spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno bylo schváleno 9-ti 
hlasy pro. 
 
Bod 4. - Různé 
4.1. Změna výplatního termínu 

Starosta obce navrhnul změnu výplatního termínu obecního úřadu a to na 13 den 
v měsíci. Důvodem je zjednodušení a zefektivnění účetní práce a lepší termín pro odesílání 
účetních výkazů.  

Návrh byl schválen 9-ti hlasy pro. 
 
4.2. Informace o žádostech o dotace 

Starosta obce informoval o podání žádostí o dotace a granty: 
- Podpora pořízení územních plánů v roce 2012 
- Program Veřejné informační služby knihoven - podprogram Informační centra veřejných 
knihoven 
-Žádost o podporu techniky výjezdových jednotek obci 
- MAS Bystré – předběžně připravujeme projekt do programu Technické zázemí venkova – 
název projektu Celková obnova a úprava sběrných míst pro umístění kontejnerů pro sběr 
tříděného komunálního a domovního odpadu včetně výsadby zeleně, obnova a úpravy 
navazujících veřejných prostranství. 
Společný projekt místních akčních skupin Poličsko, Boskovicko, Letovisko – Hřbitovy, naše 
kamenná historie 
 
 



Bod 5. – Diskuze 
Starosta obce informoval o výsledku Tříkrálové sbírky v obci – celkem 16.724,- Kč a 

poděkoval všem dárcům a všem, kteří sbírku organizovali. 
  Dále informoval o dalším jednání k připomínkám k jízdním řádům autobusů, v diskusi 
byl dále projednán stav prací při odstraňování nepovolené stavby opěrné zdi u čp. 65. Byla 
také zmíněna dokončená plynofikace prodejny a pohostinství - od 30.12. v provozu. 
 Starosta obce dále informoval o jednání k přípravě projektu na vybudování chodníku 
podél hlavní silnice v obci. 
 
Bod 6. – Návrh na usnesení  

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor a movitých věcí v budově čp. 135 v části pohostinství s panem Martinem Adámkem, 
bytem Betlém 559,  572 01 Polička. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na 
vypracování územního plánu Kamenec u Poličky s firmou Urbanistické středisko Brno spol. 
s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí podání žádostí o dotace 
z programů - Podpora pořízení územních plánů, Program Veřejné informační služby 
knihoven - podprogram Informační centra veřejných knihoven, Podpora techniky a věcných 
prostředků požární ochrany, program MAS sdružení pro rozvoj Poličska - Technické zázemí 
venkova a zapojení obce do projektu spolupráce místních akčních skupin Hřbitovy  - naše 
kamenná historie.  
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje změnu výplatního termínu na 13. den 
v měsíci a to s platností od měsíce února 2012. 

 
Usnesení ze zasedání bylo přijato 9-ti hlasy pro. 

 
Starosta obce všem poděkoval za účast a zasedání ukončil. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 21. 1. 2012 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bohumil Novák 
 
 

Luboš Kadidlo 
 


