
Zápis číslo 12 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky 
 
Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal  zastupitele  a hosty. 
Zasedání bylo řádně svoláno a účastní se ho 7 zastupitelů. 
 
Přítomni:  Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Rudolf Schauer,  
Marcela Putnarová, Jiří Groulík 
 
Omluveni: 
Ing. Bohumil Novák, Ing. Alena Cejpová 
 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 h, ukončení ve 20.30 h. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Určení zapisovatele a  ověřovatelů zápisu,  členů návrhové komise: 
Jako zapisovatel byl navržen  Jan Kadidlo -   jednohlasně schválen 
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Stanislava Urbana a  Luboš Kadidlo -   jednohlasně 
schváleni 
 
Za členy návrhové komise byly navrženi paní Marcela Putnarová a pan Rudolf Schauer -   
jednohlasně schváleni 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 
 - Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011 
 - Záměr obce na prodej pozemků 

- Smlouva o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení územních plánů 
- Rozpočtové opatření číslo 1/2012 

 - Různé 
 - Diskuse 
 - Usnesení 
 
Program jednání byl přijat všemi hlasy. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 
 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
dne 23. 2. 2012. Zápis a usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. 
Úkoly stanovené v usnesení byly splněny a nebo jsou ve stádiu plnění. 

Dále starosta obce  informace o situaci pozemku Nyklovi – obec zajistila zpracování 
posudku se stanovením ceny obvyklé pro tento konkrétní případ. Cena byla stanovena na 
50,- Kč/m2, náš návrh a podmínky odkoupení byly předloženy JUDr. Kašparovi, který si 
vyžádal lhůtu na rozmyšlenou. Prozatím nemáme odpověď. 
 



Bod 2. Schválení záv ěrečného ú čtu obce za rok 2011  
Dne 24. 2. 2012 proběhlo v naší obci přezkoumání hospodaření kontrolorkami  

Krajského úřadu, byly kontrolovány hospodaření obce a písemnosti spojené s chodem 
úřadu. Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky a bylo vydáno vyjádření bez 
výhrad. 

Po provedeném přezkoumání mohl být sestaven závěrečný účet obce za rok 2011, 
který byl dne 4. 4. 2012 vyvěšen na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě. 

Starosta obce seznámil přítomné se se závěrečným účtem. Poté předseda 
kontrolního výboru přednesl zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách v roce 
2011 – celkem provedeno 6 kontrol – bez připomínek. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 
Hlasování o přijetí závěrečného účtu obce za rok 2011. 
-  pro 7, proti 0, zdržel se  0 
Závěrečný účet obce za rok 2011 byl přijat. 
 
Bod 3. - Zám ěr obce na prodej pozemk ů 

Starosta obce informoval o podaných žádostech občanů na koupi pozemků ve 
vlastnictví obce: 
1.  Pozemek st. 256/2 ve vlastnictví obce o výměře 4 m2 - zastavěná plocha a nádvoří – 
zastavěná plocha garáže ve vlastnictví kupujících – žádost o koupi manželé Dvořákovi čp. 
103 - projednáváno na minulém zasedání 23. 2. 2012. Záměr obce o prodeji pozemku byl 
zveřejněn na úřední desce 24. 4. 2012.  

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

Byl dán prostor pro diskusi k návrhu. 
Hlasování o prodeji pozemku st. 256/2 manželům Dvořákovým za navržených podmínek. 
-  pro 7,  proti 0, zdržel se    0. 
Prodej pozemku st. 256/2 manželům Dvořákovým byl schválen  
 
2.  Druhým případem prodeje pozemků je žádost, kterou podal pan Jiří Petrásek. Jedná 
se o prodej pozemků ppč. 378/3, ppč. 378/4 a st. 113/2, na kterém stojí stavba ve vlastnictví 
žadatele – čp. 91. 

Starosta obce navrhnul uskutečnit prodej pozemku st. 113/2 – zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 10 m2 a pozemku ppč. 378/3 – zahrada o výměře 63 m2 Prodej pozemku 
ppč. 378/4 – zahrada o výměře 8 m2 navrhuji prozatím odložit a řešit v souvislosti se 
zpracováním nového geometrického plánu k řešení pozemku ppč. 1976/2. Záměr obce o 
prodeji pozemků st. 113/2 a ppč. 378/3 byl zveřejněn na úřední desce 24. 4. 2012. 

Starosta obce dále navrhnul uskutečnit prodej za podmínek, že kupující uhradí 
náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí. Prodejní 
cenu pozemku navrhuji na stejné úrovni jako v předchozích podobných případech tj. cena 
10 Kč/m2. Byl dán prostor pro diskusi k návrhu. 
Hlasování o prodeji pozemků st. 113/2 a pozemku ppč. 378/3 panu Jiřímu Petráskovi za 
navržených podmínek a o odložení prodeje pozemku ppč. 378/4. 
-  pro 7, proti 0, zdržel se   0. 
Prodej pozemku st. 113/2 a 378/3 byl schválen. 



Bod 4. – Smlouva o poskytnutí grantu z programu Pod pora po řízení územních plán ů 
Starosta obce informoval o završení práce v loňském roce – v lednu jsme po splnění 

všech podmínek podali žádost o poskytnutí grantu na pořízení územního plánu. 
Byla nám schválena podpora na II.etapu - návrh ve výši 100.000,- Kč – maximální 

poskytovaná výše. Vyúčtování do 30. 11. 2012. 
Informace  o práci Urbanistického střediska – 1. etapa Rozbory a průzkumy je  

hotova a je k nahlédnutí v kanceláři OÚ. II. etapa má být dle smlouvy do konce června. 
Dán prostor k diskusi. 

Hlasování o Smlouvě o poskytnutí grantu z programu Podpora pořízení územních plánů  
 -  pro 7, proti 0, zdržel se    0. 
Smlouva o poskytnutí grantu byla schválena. 
  
Bod 5. – Rozpo čtové opat ření číslo 1/2012 

Přijetí rozpočtového opatření číslo 1/2012 si vyžadují nově přijaté dotace, jejichž 
výše nebyla v době schvalování rozpočtu obce pro rok 2012 známa. Jedná se o následující 
změny: 
a) Zvyšují se příjmy na položce 4222 o získanou dotaci z Pardubického kraje z Podpora 
pořízení územních plánů ve výši 100.000,- . 
b) Zvyšují se příjmy na položce 4116 o dotaci na veřejně prospěšné práce ve výši 210.000,-. 
c) Zvyšují se příjmy na položce 4116 o dotaci z Ministerstva kultury na modernizaci a rozvoj 
neprofesionálních knihoven na Poličsku ve výši 31.000,-. O stejnou částku se zvyšuji výdaje 
v § 3314 položka 5137. 
d) Zvyšují se příjmy v § 3745 položka 2111 Péče o vzhled obcí – prodej dřeva o 2200,- Kč.  
e) Zvyšují se příjmy v § 3639 položka 2322 Přijaté pojistné  náhrady – přijaté plnění 
pojišťovny za zničené kontejnery ve výši 19.000,- Kč. 

Starosta obce dále informoval o schválené dotaci pro rok 2012 100.000,- Kč na 
pořízení komunální techniky – zatím není připravena smlouvu s Pardubickým krajem, proto ji 
nepřidáváme do rozpočtu. Schválena je také dotace na projekt Protipovodňových opatření 
dotace výše 1.082.340,- Kč - v rozpočtu máme již výdaje zapracovány. 

Dán prostor pro diskusi k návrhu rozpočtového opatření. 
Hlasování o Rozpočtovém opatření číslo 1/2011. 
-  pro 7, proti 0, zdržel se    0. 
Rozpočtové opatření bylo přijato. 
 
Bod 6. Různé 
 
6.1. - Schválení smlouvy o dílo na úpravu a rozší ření veřejného osv ětlení 

Starosta obce informoval, že 12. 3. bylo provedené zadávací řízení na tuto zakázku 
malého rozsahu. Dne 11. 4. provedla výběrová komise složená ze zastupitelů obce 
hodnocení došlých nabídek a doporučila uzavřít smlouvu o dílo s firmou Elektro VKV – spol. 
s.r.o. za nabídkovou cenu 248.758,- Začátek smluvního vztahu je ve smlouvě z kapacitních 
důvodů stanoven na 15. 5. 2012, plánované méně práce a více práce budou řešeny 
dodatkem ke smlouvě podle skutečného rozsahu práce. 
Hlasování o Schválení smlouvy o dílo na úpravu a rozšíření veřejného osvětlení s firmou 
Elektro VKV – spol. s.r.o. Bezručova 9a, 568 02 Svitavy. 
-  pro 7, proti 0, zdržel se   0. 
Smlouva byla přijata. 



Dále byl přednesen návrh na změny projektu rozšíření a úpravy veřejného osvětlení: 
- plánované přidané světlo na kopci pod Krejčovi (č.p. 53) nebude možné realizovat 
z důvodu, že jsme k tomu nedostali souhlas vlastníka pozemku, manželů Krejčových. 
- plánované dvě nová svítidla u cesty mezi č.p. 158 a 125 navrhujeme změnit na pouze 
jedno svítidlo, a to za domem č.p. 125  z důvodu, že prostředek uvažované cesty se zdá být 
vzhledem k ostatním prostorům obce srovnatelně osvětlen veřejným osvětlením od silnice. 
- plánované rozvody pro veřejné osvětlení v osadě Jelínek zkrátit pouze na instalaci 
jediného svítidla, a to na sloupu před č.p. 4 z důvodu, že si obyvatelé Jelínka nepřejí více 
svítidel. 
- navíc proti plánu navrhujeme provést výměnu celého rozvaděče VO u trafa 35/0,4kV u Sílů 
z důvodu jeho celkového špatného stavu a technické zastaralosti. Současně provést i 
snížení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem ze stávajících 3x63A na požadovaných 
1x16A. 
Dán prostor pro diskusi. 
Hlasování o schválení navržených změn  na rozšíření veřejného osvětlení  
-  pro 7, proti 0, zdržel se   0. 
Návrh byl přijat. 
 
6.2. - Protipovod ňová opat ření obce Kamenec u Poli čky  

Starosta obce informoval, že obci byl schválen projekt ve výši  1. 202.614   Kč 
(krácen o   36.386   Kč - náklady projektové přípravy nad 5%). Výběrové řízení na rozhlas se 
musí řídit platnými právními předpisy a Závaznými pokyny. Firma provádějící VŘ musí tyto 
podmínky dodržet, jinak hrozí nevydání Rozhodnutí ze strany fondu. Na digitalizaci 
protipovodňového plánu není třeba dělat výběrové řízení. 

Starosta obec navrhnul zadat zadávací řízení na výběr dodavatelské firmy externí 
dodavatelskou firmu – provedením výběru této firmy zastupitelstvo pověřuje starostu obce. 
Hlasování o zadání výběrového řízení a pověření starosty obce 
-  pro 7, proti 0, zdržel se   0. 
Návrh byl přijat. 
 
6.3. 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 směrnici Poskytování a účtování cestovních náhrad 
- Vnitřní směrnici Odpisový plán dlouhodobého majetku 
- Vnitřní směrnici Opravné položky k majetku. 
Byl dán prostor pro diskusi. 
Hlasování o schválení Vnitřních směrnic 
-  pro 7, proti 0, zdržel se   0. 
Návrh byl přijat. 
 
6.4. Podání žádosti o dotaci v rámci 1.výzvy MAS Sd ružení pro rozvoj Poli čska v roce 
2012 

Starosta obce informoval o zpracovaném projektu Zpevněné plochy pro kontejnery – 
rozpočet 170.000,- vč. DPH. Navrhnul podání žádosto o dotaci na realizaci tohoto projektu 
v rámci 1.výzvy MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v roce 2012   
Dán prostor pro diskusi. 



Hlasování o schválení podání žádosti do MAS. 
-  pro 7, proti 0, zdržel se   0. 
Návrh byl přijat. 
 
6.5. Žádost Miroslava B řeně na pronájem pozemk ů 

Starosta obce informoval o žádosti pana Miroslava Břeně, bydliště Sádek 53, který 
zažádal  o pronájem  pozemků - zemědělské půdy ve vlastnictví obce. V současnosti tuto 
půdu obdělává Agro Oldříš (roční nájem přibližně 17,000,- Kč) 

Po diskusi bylo navrženo žádosti pana Břeně nevyhovět z důvodu, že stávající 
nájemce (Agro Oldříš) se o pozemky dobře stará a není ani jiný důvod k ukončení 
spolupráce s ním. 
Hlasování o odmítnutí žádosti pana Břeně na pronájem pozemků 
-  pro 7, proti 0, zdržel se   0. 
Žádost bude odmítnuta. 
 
6.6. Pořízení komunální techniky 

Starosta obce otevřel téma pořízení komunální techniky - již delší dobu se jeví 
nutnost pořízení komunální techniky na údržbu ploch a trávníků. Po diskusi byl podán návrh 
na pořízení malotraktoru s příslušenstvím přední sekačky. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
obce zadáním zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu – do 1.000.000 Kč bez DPH. 
Hlasování o návrhu 
-  pro 7, proti 0, zdržel se  0. 
Návrh byl přijat. 
 
6.7. Oprava místní komunikace 

Starosta obce informoval přítomné o přípravě projektu a současném stavu cesty od 
č.p. 137 na kopec k č.p. 52.  Rozpočtové náklady na generální opravu cesty včetně 
odvodnění se v tomto úseku se pohybují kolem 1.500.000,- Kč, dokumentace je nyní ve fázi 
vyjadřování jednotlivých dotčených orgánů. Starosta obce dále informoval o stavu 
odstraňování nepovolené stavby opěrné zdi na pozemku u č.p. 65. 
 
 
6.8.   Škola Sádek – nevyhovující hygienické za řízení ve školce 

Starosta obce informoval o problému nevyhovujícího hygienického zařízení ve školce 
v Sádky. V současnosti připravuje pan ing. Šafář projekt na rozšíření umyvárny a záchodů 
tak, aby počet vyhovoval schválené kapacitě a současnému počtu dětí (na základě kontroly 
hygiencké stanice). Ttechnické řešení je zpracováno, není však dokončen rozpočet. Přesto 
byl podán návrh na schválení pokračování a následné realizace této akce. Financování této 
akce bude realizováno takto - ½ nákladů obec Sádek a ½ nákladů obec Kamenec u Poličky. 
Hlasování o návrhu 
-  pro 7, proti 0, zdržel se  0. 
Návrh byl přijat. 
 
6.9. Pořízení nové lednice do prodejny 

Starosta obce informoval o problému zastaralé lednice ve skladu prodejny 
smíšeného zboží - lednice 900 l, stáří  28 let - pravděpodobně bude nutná výměna 
kompresoru – náklady cca. 8000,- Starosta obec podal návrh na pořízení nové – výdaj cca. 



50.000,. Kč – ve schváleném  rozpočtu obce s tímto výdajem již počítáme. V diskusi nebylo 
proti návrhu vzneseno připomínek. 
 
Bod 7. – Diskuze 
7.1.  Starosta obce informoval přítomné o proběhnutých nedávných akcích: 

- Výlet na Bazén do Litomyšle v úterý 13. 3 .2012 
-  Beseda s důchodci 24. 3.2012 
- Čarodějnice v areálu Pod Lipou v pondělí 30. 4. 2012 
- Vítání občánků – 5 dětí – 6.5.2012 
- Lampiónový průvod  7.5.2012 

Dále o připravovaných akcích 
-  Dětský den  30.6.2012 
- Kamenecké listy – konec června 

 
7.2. Kontejner na kompostovatelný odpad: 
- z řad občanů byl podán dotaz na provoz kontejneru na trávu, který je již pořízen, ale není 
v provozu. V odpovědi bylo vysvětleno, že zahájení provozu je vázáno na  kompostárnu 
v obci Borová, která rovněž ještě není v provozu. Dále bylo v diskusi dohodnuto, že obec 
přistaví prozatímně kontejner na parkoviště k OÚ, aby se odzkoušel jeho provoz. 
 
7.3. Prořezání stromů z důvodu lepšího osvětlení silnice veřejným osvětlením: 
- byl podán dotaz a návrh, zda by nebylo možné alespoň prořezat větve velkých stromů 
kolem silnice v prostoru před Groulíkovi (č.p. 109) a dále mezi potokem a č.p. 75 tak, aby 
tyto nestínily svítidlům veřejného osvětlení a zlepšilo se tak večerní osvětlení silnice. 
 
Bod 8. –  Usnesení  
Pani Marcela Putnarová přednesla návrh na usnesení z veřejného zasedání: 
 
1)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2011, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce schvaluje proúčtování výsledku hospodaření obce z hlavní 
činnosti obce za rok 2011 takto - výsledek hospodaření 2.444.604,29 Kč převést na účet 
432 011 - nerozdělený zisk z minulých let. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách za rok 2011. 
 
2)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej pozemku st. 256/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m2 v obci a v katastrálním území Kamenec u 
Poličky, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001. Na prodávaném pozemku je umístěna 
stavba ve vlastnictví kupujících. 

Schválená prodejní cena je 10 Kč/m2 za podmínek, že kupující pan Luboš Dvořák a 
paní Petra Dvořáková, Kamenec u Poličky 103, 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 pozemku st. 113/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m2 v obci a v katastrálním území Kamenec u 
Poličky, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001. Na prodávaném pozemku je umístěna 
stavba ve vlastnictví kupujícího. 

Schválená prodejní cena je 10 Kč/m2 za podmínek, že kupující pan Jiří Petrásek, 
Kamenec u Poličky 91, 572 01 Polička, uhradí dále náklady na vypracování kupní smlouvy a 
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej pozemku ppč. 378/3 – 
zahrada, o výměře 63 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 Jiří Petrásek, 
Kamenec u Poličky 91, 572 01 Polička, uhradí dále náklady na vypracování kupní smlouvy a 
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky neschvaluje prodej pozemku ppč. 378/4 – 
zahrada, o výměře 8 m2 v obci a v katastrálním území Kamenec u Poličky, zapsané na listu 
vlastnictví číslo 10001.  
 
4)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu 
z programu Podpora pořízeníá územních plánů v roce 2012. 
 
5)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 
2012. 
 
6)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o dílo na úpravu a 
rozšíření veřejného osvětlení s firmou Elektro VKV – spol. s.r.o. Bezručova 9a, 568 02 
Svitavy. 
 
7)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce zadáním zajištění 
zadávacího řízení a výběru dodavatele na realizace projektu Protipovodňová opatření obce 
Kamenec u Poličky dodavatelské firmě. 
 
8)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce zajištěním zadávacího 
řízení na výběr dodavatele zakázky malého rozsahu na pořízení komunální techniky a 
schvaluje složení výběrové a hodnotící komise - všichni členové zastupitelstva obce. 
 
9)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje finanční spoluúčast obce na realizaci 
úpravy a rozšíření hygienického zařízení pro mateřskou školku v budově školy v Sádku. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Vnitřní směrnici Poskytování a 
účtování cestovních náhrad, Vnitřní směrnici Odpisový plán dlouhodobého majetku, Vnitřní 
směrnici Opravné položky k majetku. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 
1.výzvy MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v roce 2012 na projekt Zpevněné plochy pro 
kontejnery. 
 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky neschvaluje pronájem zemědělských pozemků 
v majetku obce na základě žádosti pana Miroslava Břeně, Sádek 53, 572 01 Polička. 
 
Po prostoru na připomínky k přednesenému návrhu bylo přistoupeno k hlasování 
 
Hlasování o navrženém usnesení 
-  pro 7, proti 0, zdržel se  0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Poté starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 14. 5. 2012 
 
 
 
Zapisovatel:   Jan Kadidlo 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.Stanislav Urban 
 
  

Luboš Kadidlo 


