
Zápis číslo 14 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 13. 8. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky 
 
Přítomni:  Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák, 
      Ing. Alena Cejpová, Rudolf Schauer, Marcela Putnarová. 
Omluveni:  Jiří Groulík 
 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.15 hod, ukončení ve 20.45 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu:  Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban 
Návrhová komise: Rudolf Schauer, Marcela Putnarová  
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

- Vyhodnocení výběrového řízení zakázky malého rozsahu a vyhodnocení  

poptávkového řízení - Protipovodňová opatření obce, Digitalizace povodňového 

plánu obce Kamenec u Poličky 

 - Rozpočtové opatření číslo 3/2012 

 - Různé 

 - Diskuse 

 - Usnesení 
Program jednání byl přijat všemi 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 
 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
dne 28. 6. 2012. Zápis a usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. 
Úkoly stanovené v usnesení byly splněny nebo jsou ve stádiu plnění. 
 
Bod 2.  
A. Projekt Protipovod ňová opat ření obce  

Starosta obce informoval o zveřejnění výzva k podání nabídek dne 24. 7. 2012 
s termínem pro odevzdání nabídek 13. 8. 2012 do 12.00 hod. Zasedání hodnotící a 
výběrové komise proběhlo 13. 8. 2012 v 17.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Hodnotící a výběrová komise ve své zprávě doporučuje zastupitelstvu obce schválit 
dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu akce Protipovodňová opatření obce 
Kamenec u Poličky firmu Bártek Rozhlasy s.r.o Podlesí 418, 757 01 Valašské Meziříčí 
z důvodu nejvýhodnější nabídky a zárověň navrhuje pověřit starostu obce podpisem 
smlouvy o dílo s touto firmou. 

Návrh byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
B. Digitalizace povod ňového plánu obce Kamenec u Poli čky 

Starosta obce informoval o vypsání poptávkové řízení na průzkum trhu za účelem 
získání nejvýhodnější nabídky a to dne 30. 7. 2012 s termínem odevzdání nabídek 13. 8. 



2012 do 17.00 hod. Hodnotící a výběrové komise došlé nabídky dne 13. 8. 2012 vyhodnotila 
a doporučuje zastupitelstvu obce schválit dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 
akce Digitální povodňový plán obce Kamenec u Poličky firmu Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U 
Sadu 62/13, 162 00 Praha 6 – Veleslavín z důvodu nejvýhodnější nabídky a zárověň 
navrhuje pověřit starostu obce podpisem smlouvy o dílo s touto firmou. 

Návrh byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 3. – Rozpo čtové opat ření číslo 3/2012 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 3/2012, které 
si vyžaduje skutečný vývoj rozpočtu obce v letošním roce. Jedná se o následující změny: 
Příjmová strana rozpočtu: 
1) Zvyšují se příjmy na položce 1351 - Odvod z loterií – zvýšení o částku 5.000,- Kč 
2) Zvyšují se příjmy v § 2141 položka 2111 – příjmy z poskytování služeb - o částku 35.000,- 
Kč. 
3) Zvyšují se příjmy v § 3412 položka 2111 – příjmy z poskytování služeb - o částku 5.000,- 
Kč. 
4) Snižují se příjmy v § 3412 položka 2139 - příjmy z pronájmu - o částku 1.000,- Kč. 
5) Snižují se příjmy v § 6171 položka 2111 - příjmy z poskytování služeb - o částku 2.000,- 
Kč. 
6) Zvyšují se příjmy v § 6171 položka 2132 – příjmy z pronájmu – pronájem společenského 
sálu - o částku 10.000,- Kč. 
7) Zvyšují se příjmy v § 6310 položka 2141 – příjmy z úroků - o částku 10.000,- Kč. 
Výdajová strana rozpočtu: 
1) Zvyšují se výdaje v § 2141 položka 5131 – potraviny do kiosku – o 25.000,- Kč. 
2) Zvyšují se výdaje v § 3412 položka 5021 – ostatní osobní výdaje – zvýšení o 4.000,- Kč. 
3) Zvyšují se výdaje v § 3429 položka 5169 – nákup ostatních služeb – zvýšení o 1.500,- Kč. 
4) Přesun částky 230.000,- Kč mezi položkami 5169 a 6119 v § 3635 – územní plán. 
5) Zvyšují se výdaje v § 3639 položka 5139 – nákup materiálu – zvýšení o 1.500,- Kč. 
6) Zvyšují se výdaje v § 3639 položka 5169 – nákup ostatních služeb – zvýšení o 10.000,- 
Kč. 
7) Snižují se výdaje v § 3745 položka 5011 – platy zaměstnanců – snížení o 45.000,- Kč. 
8) Zvyšují se výdaje v § 3745 položka 5021 – ostatní osobní výdaje – zvýšení o 30.000,- Kč. 
9) Zvyšují se výdaje v § 3745 položka 5156 – pohonné hmoty – zvýšení o 20.000,- Kč. 
10) Zvyšují se výdaje v § 6171 položka 5021 – ostatní osobní výdaje – zvýšení o 15.000,- 
Kč. 
Celkem se příjmy zvýšily o 62.000,- Kč a o stejnou částku se zvýšily také výdaje.  

Rozpočtové opatření bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. – Různé 
4.1. Projekt zpevn ěné plochy pro kontejnery 

Starosta obce informoval o vypsání poptávkové řízení za účelem získání 
nejvýhodnější nabídky na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zpevněná 
plocha pro kontejnery“ a to dne 24. 7. 2012, termín pro odevzdání nabídek 8. 8. 2012 do 
17.00 hod. Hodnotící a výběrové komise došlé nabídky dne 13. 8. 2012 vyhodnotila a 
doporučuje zastupitelstvu obce schválit dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu akce 
„Zpevněná plocha pro kontejnery“ firmu Pásek – stavební firma spol. s r.o., Starohradská 
400, 572 01 Polička z důvodu nejvýhodnější nabídky a zárověň navrhuje pověřit starostu 
obce podpisem smlouvy o dílo s touto firmou. 



Návrh byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
4.2. Žádost Z ŘUD Masokombinát Poli čka 

Starosta obce informoval o došlé žádosti od firmy ZŘUD Masokombinát Polička o 
souhlas obce s výstavbou výrobny elektřiny v jejím areálu na území obce. Jedná se o 
montáž fotovoltaických článků na rovných střechách budov v areálu firmy. Z následné 
diskuze vyplynula podmínka využití výhradně nadstřešních prostor stávajících výrobních 
objektů uvnitř areálu firmy dle předložené dokumentace. Dále dle územního plánu obce je 
celý areál výrobním objektem s povolenou výrobní činností, od obce dostatečně vzdálen a 
negativní vliv výrobní činnosti na život v obci není žádný.  

Hlasování zastupitelů obce – pro udělení souhlasu 5, proti 3, zdržel se 0, souhlas 
firmě ZŘUD Masokombinát Polička byl schválen. 
 
4.3. Příspěvek farnosti Sádek 

Starosta obec informoval o žádosti Farnosti Sádek na poskytnutí finančního 
příspěvku. Byl podán návrh poskytnout částku 15.000,- Kč. 
  Hlasování zastupitelů obce – pro schválení příspěvku v této výši 5, proti 0, zdržel se 
2, příspěvek Farnosti Sádek byl schválen ve výši 15.000,- Kč. 
 
4.4. Žádost o souhlas s trasou el. p řípojky 

Starosta obec informoval o došlé žádosti o souhlas obce s trasou elektrické přípojky 
na p.č. 864/4 přes pozemek ve vlastnictví obce 933/5. Zároveň byla předložena smlouva o 
právu provést stavbu a návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 
IP-12-2004526/VB/02 na stavbu Kamenec u Poličky, p.Urban – nový odběr knn. Dotčeným 
pozemkem je pozemek p.č. 933/5. 

Zastupitelstvo obce 8-mi hlasy pro souhlasí s provedením stavby a s uzavřením 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2004526/VB/02 pro 
dotčený pozemek 933/5.  
 
4.5. Územní plán 

Starosta obec informoval o stavu práce na novém územním plánu obce - II. etapa 
návrh je odevzdán, je rozeslán všem dotčeným orgánům k projednání, vystaven na internetu 
– projednávání s dotčenými orgány je naplánováno na 28. 8. 2012 na Městském úřadě 
v Poličce.  V této fázi zatím bez připomínek veřejnosti. 
 Starosta obec informoval o nových podnětech k úpravám návrhu územního plánu: 
a) Starosta Města Poličky – doplnit do územního plánu obce cyklostezku z Poličky směrem 
k firmě Masokombinát po p.č. 1000/17 – tento pozemek je v současnosti součástí zcelených 
lánů. Zastupitelstvo obce s toto úpravou nesouhlasí a v návrhu územního plánu požaduje 
zachovat trasu cyklostezky podél silnice I/34. Toto řešení má lepší komunikační napojení na 
komunikace směřující do obce a z hlediska naší obce má reálnější využití. 
b) Zařazení pozemku ve vlastnictví obce p.p.č. 432/1 - zahrada - do zastavitelného území. 
Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostu obce projednáním s pořizovatelem územního 
plánu a následně s dodavatelskou firmou. 
 
Bod 5. – Diskuze 

Starosta obec informoval o pozvánce na schůzku MAS Polička –  14. 8. 2012  19.00 
hod  v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 
 



Bod 6. – Návrh na usnesení  
Návrhová komise přednesla návrh na usnesení ze zasedání: 

 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2012. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje dle doporučení hodnotící komise výběr 
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu akce Protipovodňová opatření obce Kamenec 
u Poličky a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou Bártek Rozhlasy s.r.o 
Podlesí 418, 757 01 Valašské Meziříčí.  
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje dle doporučení hodnotící komise výběr 
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu akce Digitální povodňový plán obce Kamenec 
u Poličky a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou Hydrosoft Veleslavín 
s.r.o., U Sadu 62/13, 162 00 Praha 6 – Veleslavín. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje dle doporučení hodnotící komise výběr 
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu akce Zpevněná plochy pro kontejnery a 
pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou Pásek – stavební firma spol. 
s r.o., Starohradská 400, 572 01 Polička. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s výstavbou výrobny elektřiny v areálu 
firmy ZŘUD Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23 Polička a to za 
podmínky využití výhradně nadstřešních prostor stávajících výrobních objektů dle 
předložené dokumentace. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2004526/VB/02 na stavbu 
Kamenec u Poličky, p.Urban – nový odběr knn. Dotčeným pozemkem je pozemek p.č. 
933/5. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
15.000,- Kč Farnosti Sádek. 
 
Usnesení ze zasedání bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 15. 8. 2012 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Urban 

 
 
Luboš Kadidlo 


