
Zápis číslo 13 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 28. 6. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky 
 
Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Konstatoval, že zasedání bylo 
řádně svoláno a účastní se ho 7 zastupitelů. 
 
Přítomni:  Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák, 
Ing. Alena Cejpová, Jiří Groulík 
Omluveni: 
Rudolf Schauer, Marcela Putnarová 
 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 h, ukončení ve 20.35 h. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a členy návrhové komise: 
Jako zapisovatel byla navržena paní Ing. Alena Cejpovou – schválena všemi hlasy pro. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Bohumil Novák a pana Jiří Groulík – schváleni 
všemi hlasy pro. 
Za členy návrhové komise byli navrženi pan Luboš Kadidlo a pan Ing. Stanislav Urban – 
schváleni všemi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 
 - Rozpočtové opatření číslo 2/2012 
 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

- Schválení kupní smlouvy na pořízení komunální techniky  
 - Různé 
 - Diskuse 
 - Usnesení 
Program jednání byl přijat všemi hlasy pro. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 
 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
dne 10. 5. 2012. Zápis a usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. 
Úkoly stanovené v usnesení byly splněny nebo jsou ve stádiu plnění a nebo se k nim ještě 
dostaneme v dalším průběhu jednání. 
 
Bod 2. – Rozpo čtové opat ření číslo 2/2012 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 2/2012, které 
si vyžaduje nově přijatá dotace z Pardubického kraje a skutečný vývoj rozpočtu ve vztahu 
k aktuálním potřebám obce. Jedná se o následující změny: 
1) Zvyšují se příjmy na položce 1351 - Odvod z loterií - částka 5000,- Kč. 
2) Zvyšují se příjmy na položce 2420 - Splátka půjčky - o částku 30.000,- Kč. 



3) Zvyšují se příjmy na položce 4222 o získanou dotaci z Pardubického kraje z Programu 
obnovy venkova o částku 100.000,- Kč. 
4) Zvyšují se příjmy v § 2141 položka 2111 – příjmy z poskytování služeb - prodej v kiosku - 
částka 20.000,- Kč na stejnou částku se zvyšují také výdaje v § 2141 položka 5131. 
5) V paragrafu 3412 dochází k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami a 
to na výsledné hodnoty – položka 2111 nově částka 5000,- Kč a položka 2139 se snižuje na 
částku 5000,- Kč. 
6) V paragrafu 3639 dochází k navýšení o částku 2.700,- Kč: položka 2111 - 1.000,- Kč, 
položka 2119 - 1.000,- Kč a položka 3111 - 700,- Kč. 
7) V paragrafu 3722 dochází k navýšení o částku 2.000,- Kč: položka 2111 - 100,- Kč, 
položka 2324 - 1.900,- Kč. 
8) V paragrafu 3724 položka 2324 dochází ke zrušení částky 1.500,- Kč. 
9) V paragrafu 6320 položka 2111 dochází k navýšení o částku 1.000,- Kč. 
10) Na výdajové straně rozpočtu v paragrafu 2321 dochází k přesunu finančních prostředků 
mezi jednotlivými položkami na hodnoty – položka 5139 částka 7.000,- Kč, položka 5171 
částka 53.000,- Kč, položka 6121 částka 245.000,- Kč. 
11) V paragrafu 2331 dochází k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami 
na hodnoty – položka 5169 částka 70.000,- Kč, položka 6121 částka 1.169.000,- Kč. 
12) V paragrafu 3113 dochází k přesunu finančních prostředků mezi položkami na hodnoty – 
položka 5321 částka 47.000,- Kč, nově se zavádí položka 6121 s částkou 193.000,- Kč. 
V paragafu 3113 tak dochází celkovému navýšení výdajů o 100.000,- Kč. 
13) V paragrafu 3412 dochází k přesunu finančních prostředků mezi položkami na hodnoty – 
položka 5137 částka 6.000,- Kč, položka 5139 částka 15.000,- Kč, položka 5156 částka 
2.000,- Kč, položka 5169 částka 6.000,- Kč, nově se zavádí položka 5021 s částkou 
12.000,- Kč. V paragafu 3412 nedochází k celkovému navýšení výdajů. 
14) V paragrafu 3639 v položce 6122 k navýšení o částku 700.000,- Kč na celkovou částku 
1.200.000,- na pořízení komunální techniky. 
15) V paragrafu 3745 dochází k přesunu finančních prostředků mezi položkami na hodnoty – 
položka 5169 částka 30.000,- Kč a nově se zavádí položka 6121 s částkou 170.000,- Kč. 
V paragafu 3745 nedochází k celkovému navýšení výdajů. 

Návrh rozpočtového opatření číslo 2/2012 byl projednán ve Finančním výboru, který 
doporučuje zastupitelstvu obce schválit toto rozpočtové opatření. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Hlasování o přijetí rozpočtového opatření číslo 2/2012: 
-  pro 7, proti 0, zdržel se  0 
Rozpočtové opatření číslo 2/2012 bylo přijato. 
 
Bod 3. – Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obn ovy venkova  

Starosta obce informoval o schválené dotaci z Pardubického kraje na pořízení 
komunální techniky ve výši 100.000,- Kč z Programu obnovy venkova. Podmínkou pro přijetí 
dotace je schválení smlouvy o poskytnutí dotace – starosta seznámil se zněním smlouvy. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 
Hlasování o přijetí Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova: 
- pro 7, proti 0, zdržel se  0 
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova byla schválena. 
 
 



Bod 4. – Schválení kupní smlouvy na po řízení komunální techniky  
Starosta obce informoval o nabídkovém řízení na pořízení komunální techniky. Dne 

31. 5. 2012 bylo na úřední desce Obecního úřadu Kamenec u Poličky zveřejněno nabídkové 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pořízení komunální techniky“. 

Po zveřejnění výzvy bylo zadání předáno elektronickou nebo písemnou formou pěti 
uchazečům. Ve stanoveném termínu pro podání nabídky do 13. 6. 2012 do 17.00 hod. byly 
doručeny na adresu obecního úřadu celkem čtyři nabídky. Při zasedání výběrové a 
hodnotící komise byly všechny doručené nabídky posouzeny dle kriterií stanovených 
v nabídkovém řízení.  
  Členové výběrové a hodnotící komise po vyhodnocení nabídek doporučili přidělit 
zakázku firmě PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00, Praha 10 – Uhřiněves a uzavřít s touto 
firmou kupní smlouvu. 
 Důvodem pro toto doporučení jsou nejlépe vyhovující technické parametry nabízené 
techniky, nabízená nadstandartní výbava a technicky nejlépe vyřešené další příslušenství 
pro rozšiřování využití. Garanční doba a dosah servisních služeb je u této nabídky hodnocen 
jako vyhovující, nejlépe vyhovující je také termín dodání strojů. Dále nabídková cena je v 
odpovídající výši k nabízené technické úrovni techniky a splňuje podmínku zadání na 
veřejnou zakázku malého rozsahu do 1.000.000,- Kč bez DPH. Starosta obce dále 
informoval o podmínkách kupní smlouvy. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 
Hlasování o schválení Kupní smlouvy s firmou Pekass a.s. na pořízení komunální techniky: 
- pro 7, proti 0, zdržel se  0 
Kupní smlouvy s firmou Pekass a.s. na pořízení komunální techniky byla schválena. 
 
Bod 5. Různé 
 
5.1 Projednání záv ěrečného ú čtu svazku obcí ASASS za rok 2011 

Starosta obce informoval o Závěrečném účtu Svazku obcí AZASS za rok 2010, který 
byl od 29. 5. do 13. 6. 2011 zveřejněn na našich úředních deskách – papírové i elektronické. 
Návrh závěrečného účtu a hospodaření svazku za r. 2011 byly dne 13. 6. 2012  projednány 
členskou schůzí SO AZASS a schváleny. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí. 
 

5.2  Projednání záv ěrečného ú čtu  a výro ční zpráva Mikroregonu Poli čsko  
Starosta obce informoval o znění těchto dokumentů a o zveřejnění na našich 

úředních deskách - závěrečný účet, výroční zpráva a zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření se závěrem bez výhrad. 
 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí. 
 
5.3  Projednání záv ěrečného ú čtu Svazku majitel ů skupinového vodovodu Poli čsko  

Starosta obce informoval o jeho znění - bylo také zveřejněno na našich úředních 
deskách. 
 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí. 
 
5.4.  Škola Sádek – rozší ření hygienického za řízení pro mate řskou školku 

Starosta obce informoval o nabídkovém řízení na výběr dodavatele zakázky malého 
rozsahu na rozšíření hygienického zařízení pro mateřskou školku. Celkem bylo hodnoceno 



sedm nabídek – hodnocení provedli společně zastupitelstva obcí Kamenec a Sádek. 
Nejvýhodnější cenové, smluvní a termínové podmínky nabídla firma Pásek Polička. Starosta 
obce připomenul, že podíl na nákladech je pro naši obec jedna polovina celkových nákladů. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 
Hlasování o schválení přidělení zakázky firmě Pásek Polička na rozšíření hygienického 
zařízení pro mateřskou školku: 
- pro 7, proti 0, zdržel se  0 
Přidělení zakázky bylo schváleno. 
 
5.5. Projekt Protipovod ňová opat ření obce  

Starosta obce navázal na minulé zasedání zastupitelstva a jeho pověření na výběr 
dodavatelské firmy na zajištění průběhu výběrového řízení – provedl seznámení 
s nabídkami – 18.000,- až 24.000,- Kč včetně DPH. Navrhnul schválení mandátní smlouvy 
s Mgr. Miroslavou Pilařovou, Vítonice 51, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu 20.000,- 
Kč včetně DPH. Dále navrhnul složení výběrové komise - 5 osob - Petr Šváb, Luboš 
Kadidlo, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák a 4 náhradníci – Jiří Groulík, 
Rudolf Schauer, Marcela Putnarová, Ing. Alena Cejpová. Termín pro vypsání výběrového 
řízení je navrhován 24.7.2012 až 13.8.2012 a poté bude následovat zasedání zastupitelstva.  

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 
Hlasování o schválení mandátní smlouvy s Mgr. Miroslavou Pilařovou, Vítonice 51, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem a o složení výběrové komise včetně náhradníků: 
- pro 7, proti 0, zdržel se  0 
Mandátní smlouva a složení výběrové komise bylo schváleno. 
 
5.6. Projekt zpevn ěná plocha pro kontejnery 

Starosta obce podal informace o schválení našeho projektu Zpevněná plocha pro 
kontejnery valnou hromadou MAS SpRP o.s. a projekt bude zaregistrován na Regionálním 
odboru Státního zemědělského intervenčního fondu. Proplacení nákladů bude možné 
nejdříve v únoru roku 2013. Starosta obce podal návrh zahájit realizaci projektu již letos po 
zaregistrování na RO SZIF. Důvodem je, že finanční prostředky na předfinancování akce 
máme naplánovány v letošním rozpočtu a také důvod čím dříve bude zpevněná plocha pro 
kontejner na kompostovatelný odpad hotova, tím dříve se bude moci využívat. Navrženo 
bylo oslovení třech firem pro předložení nabídek na realizaci a složení výběrové komise - 5 
osob - Petr Šváb, Luboš Kadidlo, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák a 4 
náhradníci – Jiří Groulík, Rudolf Schauer, Marcela Putnarová, Ing. Alena Cejpová. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Hlasování o schválení realizace projektu Zpevněná plocha pro kontejnery v roce 2012 a o 
složení výběrové komise včetně náhradníků: 
- pro 7, proti 0, zdržel se  0 
Návrh byl schválen. 
 
5.7. Územní plán obce 

Starosta obec podal informace o stavu zpracování nového územního plánu obce. 
Seznámil přítomné s pracovní verzí grafické části druhé etapy návrhu. Vzhledem k rozsahu 
práce a potřeby úprav podal návrh prodloužit termín pro odevzdání druhé etapy o jeden 
měsíc do 31. 7. 2012. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 



Hlasování o prodloužení termínu pro odevzdání druhé etapy do 31. 7. 2012: 
- pro 7, proti 0, zdržel se  0 
Návrh byl schválen. 
 
5.8. Opravy místní komunikace p. č. 1989/7 a p.č. 1992/1 

Starosta obce informoval o stavu odstraňování nepovolené stavby opěrné zdi a jímky 
na pozemku p.č. 2 a následně o projektu na opravu místní komunikace v této lokalitě a 
časových možnostech jeho realizace. Bylo navrženo naplánovat realizaci opravy až po 
konečné úpravě terénu na sousedním pozemku p.č. 2 – z hlediska časového průběhu prací 
při opravě místní komunikace a realizaci odvodnění to je až v roce 2013. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 
Hlasování o realizaci opravy místní komunikace p.č. 1989/7 a p.č. 1992/1 v roce 2013: 
- pro 7, proti 0, zdržel se  0 
Návrh byl schválen. 
 
Bod 6. – Diskuze 

Starosta obce na úvod diskuse seznámil přítomné s akcemi, které v naší obci 
proběhli za poslední období a které se také připravují. 

Pan Juráš vznesl dotaz a požadavek na projednání problému splachu ornice z pole 
na soukromém pozemku k jeho domu a to v případě přívalového deště v kombinaci se 
sklizeným nebo čerstvě zasetým polem. Starosta obce přislíbil pomoc při jednání 
s majitelem pozemků a informoval, že s hospodařícím rolníkem a dalšími sousedy již 
jednání na místě proběhlo. 

Pan Bohumil Novák vznesl dotaz na stav jednání o situaci pozemků Nyklovi a 
nabídce obce na odkoupení. Starosta obec odpověděl, že JUDr. Kašpar, který rodinu 
zastupuje, stále nezaslal oficiální písemné vyjádření na nabídku obce na odkoupení 
dotčených pozemků poté, co si vyžádal lhůtu na rozmyšlenou. Starosta obce znovu JUDr. 
Kašpara vyzve k zaslání písemného vyjádření. 
 
Bod 7. – Návrh na usnesení  

Pan Stanislav Urban přednesl návrh na usnesení ze zasedání zastupitelstva: 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2012. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z Programu obnovy venkova v roce 2012. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Kupní smlouvu číslo 65/12 s firmou 
PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00 na pořízení komunálního nosiče Antonio Carraro TTR 
4400 HST II. s příkopovým ramenem Berti FB/G 250. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2011. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a výroční zprávu 
za rok 2011 Mikroregonu Poličsko. 
 



6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a výroční zprávu 
za rok 2011 Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zadání zakázky na rozšíření 
hygienického zařízení v budově školy Sádek fimě Pásek - stavební firma Polička.  
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Mgr. 
Miroslavou Pilařovou, Vítonice 51, 768 61 Bystřice pod Hostýnem s pověřením přípravy a 
zajištění výběrového řízení pro výběr dodavatele realizace projektu Protipovodňová opatření 
obce Kamenec u Poličky a schvaluje složení výběrové a hodnotící komise - Petr Šváb, Jan 
Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák, Luboš Kadidlo, náhradníci – Jiří Groulík, 
Rudolf Schauer, Marcela Putnarová, Ing. Alena Cejpová. 
 
9)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce zadáním zadávacího 
řízení na výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu – projekt Zpevněné plochy 
pro kontejnery a schvaluje složení výběrové a hodnotící komise - Petr Šváb, Jan Kadidlo, 
Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák, Luboš Kadidlo, náhradníci – Jiří Groulík, Rudolf 
Schauer, Marcela Putnarová, Ing. Alena Cejpová. 
 
10)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o stavu zpracování 
nového územního plánu obce. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením termínu pro 
zpracování a odevzdání druhé etapy – návrhu do 31. 7. 2012. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky rozhodlo o realizaci opravy místní komunikace 
p.č. 1989/7 a p.č. 1992/1 v roce 2013 a to až po dokončení terénních úprav na sousedícím 
pozemku p.č. 2. 
 
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 2. 7. 2012 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bohumil Novák 

 
 
 
Jiří Groulík 


