
Zápis číslo 11 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 23. 2. 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 21.00 h. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu:  Jiří Groulík, Rudolf Schauer 
Návrhová komise:  Ing. Stanislav Urban,  Luboš Kadidlo 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

 - Rozpočet obce pro rok 2012 

 - Rozpočtový výhled na roky 2013, 2014, 2015 

 - Smlouva o zřízení věcného břemene 

 - Různé 

 - Diskuse 

 - 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 18. 1. 2012. Zápis a usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. 
Úkoly stanovené v usnesení byly splněny a nebo jsou ve stádiu plnění. 
Připomněl hlavní body programu předchozího zasedání – schválení nájemní smlouvy 
s nájemcem pohostinství a smlouvy o dílo s dodavatele nového územního plánu. 
 
Bod 2. - Rozpo čet obce pro rok 2012  

Starosta obce seznámil s výsledkem hospodaření obce za rok 2011 – příjmy ve výši 
6 143 980,-, výdaje 3 713 645,-. Starosta obce dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtu 
obce na rok 2012 - přijmy ve výši 5 290 000,- Kč, výdaje ve výši 6 644 500,- Kč. Návrh byl 
projednán finanční komisí dne 1. 2. 2012 a následně byl zveřejněn na úřední desce. Nebylo 
proti němu vzneseno žádných připomínek. 
 Přijmy jsou rozpočtovány přibližně ve výši skutečnosti roku 2011, nejsou rozpočtovány 
žádné dotace, starosta obce navrhnul zvýšit příjem u položky 2420 o 50.000,- Kč – tuto 
částku uhradila v měsíci únoru obci Farnost Sádek jako mimořádnou splátku půjčky. 



 Provozní výdaje jsou rozpočtovány dle očekávané skutečnosti roku 2012 a dle 
předchozího roku 2011. Vyšší náklady jsou rozpočtovány na opravy místních komunikací a 
vybudování dešťové kanalizace, na projekt Protipovodňového opatření, na podíl na 
opravách Základní školy v Sádku, na projekt dovybavení knihovny, na opravu a rozšíření 
veřejného osvětlení, na pořízení nového územního plánu obce, na pořízení komunální 
techniky a na úpravy míst pro umístění sběrných kontejnerů na tříděný odpad. Rozdíl příjmů 
a výdajů v návrhu rozpočtu pro rok 2012 bude pokryt z přebytku hospodaření obce za rok 
2011. 

Rozpočet obce pro rok 2012 byl přijat 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 3. – Rozpo čtový výhled obce na roky 2013, 2014 a 2015 
 Starosta obce informoval o povinnosti obce mít sestavený a schválený rozpočtový 
výhled na 2 až 5 let. Předložil návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2013, 2014 a 2015. 
Návrh výhledu vychází z plánu přijmů a výdajů letošního roku, ve výhledu není zahrnuta 
případná realizace větší investiční akce. 

Rozpočtový výhled obce byl přijat 9-hlasy pro. 
 
Bod 4. - Smlouva o z řízení věcného b řemene  
 
4.1. Smlouva o z řízení věcného b řemene, Kamenec u Poli čky, Krištof – smy čka knn  

Starosta obce informoval, že se jedná se o kabelové vedení NN v délce pod místní 
komunikací, které připojuje rod. dům p. Krištofa – odbočka od rozvodné skříně p. Ptáčka. 
Smlouvu o smlouvě budoucí jsme schvalovali 30. 6. 2011. Stanovená úhrada je strany ČEZ 
Distribuce a.s. je 1000,- Kč. 

Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu Kamenec u Poličky, Krištof – smyčka 
knn byla přijata 9-ti hlasy pro. 
 
4.2. Smlouva o smlouv ě budoucí o z řízení věcného b řemene na stavbu Kamenec u 
Poli čky, Cacek – p řípojka nn 

Starosta obce informoval, že se jedná o kabelové vedení NN v délce 6 m na 
připojení stavby rodinného domu p. Milana Cacka mladšího – přechod přes místní 
komunikaci p.č. 1984/1 na rohu zahrady p. Lněničky a zahrady p. Jukla. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu Kamenec u 
Poličky, Cacek – přípojka nn byla přijata 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 5. - Různé 
 
5.1. Užívání pozemk ů ve vlastnictví pana Nykla 

Starosta obce informoval zastupitele o obdržení dopisu dne 26. 1. 2012 od advokáta 
JUDr. Kašpara, ve kterém se na obec obrací s návrhem řešení obecního užívání pozemků 
ve vlastnictví pana Miroslava Nykla. Starosta obce stručně zrekapituloval vývoj této 
záležitosti, která se řešila v letech 2002 až 2004. Na poslední nabídku obce na odkoupení 
pozemků v roce 2004 nebylo reagováno. Problematika se otevírá znovu až v roce 2012, 
když současný majitel pozemků pan Miroslav Nykl je jejich majitelem od 22.12.2010. 
V dopise je navrhován odprodej obci – celkem 132 m2 za 40.000,- Kč, úhrada nájemného za 
3 roky zpětně a požadavek na úhradu geometrického plánu z roku 2004. 



V diskusi byl tento návrh a celá problematika zastupitelstvem projednána a vyšel z ní 
závěr, který starosta obce přednesl ke schválení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením dotčených pozemků pod místní 
komunikací v majetku pana Miroslava Nykla a navrhuje odkoupení uskutečnit za cenu 
obvykou. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí strana kupující. 
Zastupitelstvo obce tak nesouhlasí s navrhovanou kupní cenou 40.000,- Kč. Předložený 
geometrický plán číslo 286-503/2004 z roku 2004 nelze pro uskutečnění dělení parcel a 
zápis do katastru nemovitostí použít z důvodu provedené digitalizace katastrálního území 
Kamenec u Poličky, zastupitelstvo obce schvaluje vypracování nového geometrického plánu 
a to na náklady obce, ale za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi 
Obcí Kamenec u Poličky a panem Miroslavem Nyklem, ve které se smluvní strany dohodnou 
na odkoupení dotčených pozemků pod místní komunikací. Zastupitelstvo obce nesouhlasí 
s navrhovanou úhradou náhrady za neoprávněné užívání pozemků, vykopání kanálu a za 
rozšíření cesty po dobu předchozích tří let z důvodu, že obec odkoupení dotčených 
pozemků pod místní komunikací vždy navrhovala a dále, že současný vlastník pan Miroslav 
Nykl je majitelem dotčených pozemků až od 22. 12. 2010. Zastupitelstvo obce dále 
nesouhlasí s úhradou nákladů na vypracování geometrického plánu číslo 286-503/2004 
z důvodu jeho současné nepoužitelnosti pro zápis do katastru nemovitostí.  

Návrh obce na řešení používání pozemků p. Miroslava Nykla byl přijat 9-hlasy pro. 
 
5.2. Žádost o prodej pozemku 

Starosta obce informoval o žádosti manželů Dvořákových, kteří se na obec obrátili 
s žádostí o koupi pozemku 256/2 ve vlastnictví obce o výměře 4 m2. Jedná se o zastavěnou 
pochu garáže. Starosta obce navrhnul souhlasit s prodejem za podmínek, že kupující uhradí 
náklady na vypracování  kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí a kupní 
cenu 10 Kč/m2 - stejnou cenu jako v předchozích podobných případech. Prodej se uskuteční 
po zveřejnění záměru na úřední desce a dále starosta navrhnul nezpracovávat pro tento 
případ geometrický plán z důvodu jasných hranic pozemku. 

Příprava záměru prodeje pozemku 256/2 byla schválena 9-hlasy pro. 
 
5.3. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2011 
 Starosta obce informoval o provedení inventarizace majetku obce dle příkazu 
starosty, schváleného dne 15. 12. 2011. Předal slovo místostarostovi obce, který přítomné 
seznámil se závěrečnou inventarizační zprávou. 

Závěrečná Inventarizační zpráva byla schválena 9-hlasy pro.  
 
5.4. Schválení vnit řních sm ěrnic 
 Starosta obce informoval o potřebě přijetí dalších vnitřních směrnic pro účtování a 
chod úřadu - představil tyto nové vnitřní směrnice: 
- Vnitřní směrnice Kontrolní činnost – vnitřní audit 
- Vnitřní směrnice Oběh účetních dokladů 
- Dodatek číslo 1 přílohy číslo 1 Změna metody Vnitřní směrnice pro časové rozlišování. 

Vnitřní směrnice byly schváleny 9-hlasy pro. 
 
 
 
 



5.5. Příspěvek p ři narození dít ěte 
Starosta obce navrhnul doplnění textu usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2009, 

na základě kterého se nyní poskytuje příspěvek 5000,- Kč při narození dítěte. Úprava textu 
spočívá v doplnění podmínky: 

Vyplacení finančního příspěvku je možno pozastavit do doby vyrovnání závazků vůči 
Obci Kamenec u Poličky rodičů dítěte nebo jednoho z rodičů dítěte. 

Doplnění textu usnesesení zastupitelstva o poskytování příspěvku při narození dítěte 
bylo přijato 9-hlasy pro. 
 
5.6. Uzavření budoucí smlouvy o p řipojení odb ěrného elektrického za řízení 
 Starosta obce informoval o žádosti na zřízení nového přípojného místa pro zřízení 
veřejného osvětlení v osadě Jelínek. Tato realizace je součástí projektové dokumentace 
plánované rekonstrukce osvětlení a má návaznost na projekt bezdrátového rozhlasu, který 
by se z přípojného místa také napájel. Umístění je naplánováno u sloupu na pozemku pana 
Hanyka – majitel souhlasí, cena za zřízení připojného místa je 3200,- Kč. 

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení pro zřízení 
přípojného místa bylo přijato 9-hlasy pro. 
 
5.7. Žádost o p říspěvek Oblastní Charity Poli čka na rok 2012  
 Starosta obce informoval o žádosti na poskytnutí příspěvku oblastnímu středisku 
Charita Polička ve výši 10.000,-.  

Poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč oblastní Charitě Polička bylo přijato 9-hlasy 
pro. 
 
5.8. Žádost o p říspěvek fotbalové sdružení Sádek  
 Starosta obce informoval o žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost Fotbalového 
sdružení Sádek, které hraje celostátní ligu v sálové kopané. 

Poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Fotbalovému sdružení Sádek bylo přijato 7-
hlasy pro. 
 
5.9. Veřejně prosp ěšné práce v roce 2012 
 Starosta obce informoval uzavření smlouvu s úřadem práce o výkonu veřejné služby 
od dubna 2012. Dála byla podána žádost o zřízení místa koordinátora veřejné služby a dvou 
míst veřejně prospěšných pracovníků – pokud ovšem tento program bude spuštěn a budou 
k němu stanoveny odpovídající podmínky pro obec. Obec má evidováno celkem 5 žádostí o 
zaměstnání v tomto režimu. 

Zastupitelstvo obce výše uvedené bere na vědomí. 
 
Bod 6. – Diskuze 

Starosta obce informoval o připravovaných akcích – prázdninový výlet na bazén, 
beseda s důchodci 24. 3., čarodějnice v areálu Pod Lipou v pondělí 30. 4., zájezd do divadla 
do Brna na představení pro děti – březen/duben, Kamenecké listy pravděpodobně vyjdou 
cca. 5. března.  
 
Bod 7. – Návrh na usnesení  

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 
 



1) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Kamenec u Poličky pro rok 2012 - přijmy ve 
výši 5 290 000,- Kč a výdaje ve výši 6 644 500,- Kč. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013, 2014, 
2015. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na stavbu Kamenec u Poličky, Krištof – smyčka knn. Dotčeným pozemkem je 
pozemek p.č. 1971. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene na stavbu Kamenec u Poličky, Cacek – přípojka nn. Dotčeným 
pozemkem je pozemek p.č. 1984/1. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje návrh řešení obecního užívání 
pozemkových parcel v majetku pana Miroslava Nykla na základě dopisu advokáta JUDr. 
Jiřího Kašpara ze dne  26. 1. 2012 č.j. 62/12 takto: 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením dotčených pozemků pod místní 
komunikací v majetku pana Miroslava Nykla a navrhuje odkoupení uskutečnit za cenu 
obvyklou. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí strana kupující. 
 Zastupitelstvo obce tak nesouhlasí s návrhem odkoupení dotčených pozemků pod 
místní komunikací za kupní cenu 40.000,- Kč. 
 Vzhledem ke skutečnosti, že panem Miroslavem Nyklem předložený geometrický 
plán číslo 286-503/2004 z roku 2004 nelze pro uskutečnění dělení parcel a zápis do katastru 
nemovitostí použít z důvodu provedené digitalizace katastrálního území Kamenec u Poličky, 
zastupitelstvo obce schvaluje vypracování nového geometrického plánu a to na náklady 
obce. 
 Zadání vypracování geometrického plánu zastupitelstvo obce ale podmiňuje 
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Kamenec u Poličky a panem 
Miroslavem Nyklem, ve které se smluvní strany dohodnou na odkoupení dotčených 
pozemků pod místní komunikací. 
 Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navrhovanou úhradou náhrady za neoprávněné 
užívání pozemků, vykopání kanálu a za rozšíření cesty po dobu předchozích tří let 
z důvodu, že obec odkoupení dotčených pozemků pod místní komunikací vždy navrhovala a 
dále, že současný vlastník pan Miroslav Nykl je majitelem dotčených pozemků až od 22. 12. 
2010. 
 Zastupitelstvo obce dále nesouhlasí s úhradou nákladů na vypracování 
geometrického plánu číslo 286-503/2004 z důvodu jeho současné nepoužitelnosti pro zápis 
do katastru nemovitostí. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pokračování přípravy záměru prodeje 
pozemku p.p.č. 256/2 s rozhodnutím o prodeji po řádném zveřejnění záměru na příštím 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizací majetku obce k 31. 12. 2011. 
 



8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Vnitřní směrnici Kontrolní činnost – 
vnitřní audit, Vnitřní směrnici Oběh účetních dokladů a dodatek číslo 1 přílohy číslo 1 Změna 
metody Vnitřní směrnice pro časové rozlišování. 
 
(9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje při narození dítěte 
rodičům nebo rodiči s trvalým pobytem v obci finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč, 
pokud místem trvalého pobytu  tohoto dítěte v době narození a v době vyplácení tohoto 
příspěvku bude obec Kamenec u Poličky a to za podmínky, že alespoň jeden z rodičů tohoto 
dítěte i toto dítě budou mít trvalý pobyt v obci po dobu alespoň jednoho roku od vyplacení 
tohoto příspěvku. V případě, že nebude splněna uvedená podmínka trvalého pobytu dítěte a 
alespoň jednoho jeho rodiče v obci po dobu jednoho roku od vyplacení tohoto příspěvku, 
jsou rodiče tohoto dítěte, kterému byl příspěvek vyplacen, povinni jej obci vrátit. Vyplacení 
finančního příspěvku je možno pozastavit do doby vyrovnání závazků vůči Obci Kamenec u 
Poličky rodičů dítěte nebo jednoho z rodičů dítěte. 

Zastupitelstvo obce tímto usnesením nahrazuje článek číslo 9. v usnesení ze 
zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2009. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení pro zřízení přípojného místa veřejného osvětlení v osadě 
Jelínek. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- 
Kč Oblastní Charitě Polička. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- 
Kč fotbalovému sdružení Sádek. 
 

13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí podání Žádosti o 
příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění 
uchazečů o zaměstnání v počtu jedno pracovní místo koordinátor veřejné služby a dvě 
pracovní místa v programu veřejně prospěšných prací a to od 1. dubna 2012 dle podmínek 
stanovených úřadem práce. 

 
Usnesení ze zasedání bylo přijato 9-ti hlasy pro. 

 
Starosta obce všem poděkoval za účast a zasedání ukončil. 
 
V Kamenci u Poličky dne 27. 2. 2012 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Groulík 
 
 
   Rudolf Schauer 


