
Zápis číslo 15 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 4. 10. 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, Jiří Groulík 
 
Omluveni:  Marcela Putnarová 
 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 20.30 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu: Rudolf Schauer, Jiří Groulík 
Návrhová komise: Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

 - Smlouva o zřízení věcného břemene 

 - Rozpočtové opatření číslo 4/2012 

 - 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 13. 8. 2012. Zápis a usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. 
Úkoly stanovené v usnesení byly splněny nebo jsou ve stádiu plnění. 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 1.  
Smlouva o z řízení věcného b řemene 

Starosta obce navrhnul ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi obcí a firmou VČP Net, s.r.o. na plynárenské zařízení v délce 15,52 m na pozemcích 
parcelních čísel 361/2, 1984/1 a 1989/1. Jedná se o před rokem realizované prodloužení 
STL plynovodu k budově prodejny a pohostinství. Jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene je 500,- Kč.  

Smlouva o zřízení věcného břemena byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 2. – Rozpo čtové opat ření číslo 4/2012 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 4/2012, které 
si vyžaduje skutečný vývoj rozpočtu obce v letošním roce. Jedná se o následující změny: 
 



Příjmová strana rozpočtu: 
1) Zvyšují se příjmy na položce 2420 – splátka půjčky – zvýšení o částku 40.000,- Kč 
2) Zvyšují se příjmy na položce 4111 – dotace na volby – zvýšení o částku 33.000,- Kč 
3) Zvyšují se příjmy v § 2141 položka 2111 – příjmy z poskytování služeb - o částku 8.000,- 
Kč. 
4) Zvyšují se příjmy v § 3412 položka 2111 – příjmy z poskytování služeb - o částku 2.000,- 
Kč. 
Výdajová strana rozpočtu: 
1) Zvyšují se výdaje v § 6115  – náklady na volby – o 33.000,- Kč. 
2) Přesun částky 10.000,- Kč z položky 6121 na 5139 v § 2321 – kanalizace 
3) Zvyšují se výdaje v § 3113 na novou položku 5171 – opravy ve škole – o 15.000,- Kč. 
4) Zvyšují se výdaje v § 3113 položka 6121 – rekonstrukce ve škole – o 8.000,- Kč. 
5) Přesun částky 3.000,- Kč z položky 5229 na 5169 v § 3429 – zájmová činnost 
6) Zvyšují se výdaje v § 3639 položka 6122 – stroje a zařízení – zvýšení o 50.000,- Kč. 
7) Snižují se výdaje v § 3631 položka 5171 – veřejné osvětlení – snížení o 80.000,- Kč a 
současně se 220.000,- Kč přesunuje na položku 6121. 
8) Zvyšují se výdaje v § 4339 položka 5499 – vítání občánků – zvýšení o 15.000,- Kč. 
9) Přesun částky 2.000,- Kč z položky 5139 na 5171 v § 5512 – požární ochrana 
10) Zvyšují se výdaje v § 6171 položka 5137 – DHM – zvýšení o 42.000,- Kč. 

Rozpočtové opatření č. 4/2012 bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 3. – Různé 
3.1. Dotace z POV Pardubického kraje 

Starosta obce informoval o žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje pro rok 2013. V letošním roce získala obec z tohoto programu 
prostředky na pořízení komunálního traktoru, v roce 2013 bychom z tohoto programu 
pořizovali další potřebné příslušenství pro údržbu zeleně a veřejných komunikací. Jednalo 
by se o rotační sekačku se sběrem do kontejneru, mulčovač, vlek .... 

Žádost o dotaci na pořízení příslušenství ke komunálnímu traktoru pro údržbu zeleně 
a veřejných komunikací byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
3.2. Dotace z Mikroregionu Poli čsko 

Starosta obce informoval o žádosti o dotaci z programu Drobná komunální technika 
pro obce Mikroregionu Poličsko pro rok 2013. V tomto programu se účastníme 
s požadavkem na zakoupení zametače ke komunálnímu traktoru. 

Žádost o dotaci na pořízení komunálního zametače pro úklid veřejných komunikací a 
prostranství byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
3.3. Pořízení sn ěhové radlice 

Starosta obce informoval o potřebě pořízení sněhové radlice ke komunálnímu 
traktoru a to ještě letos před zimou. Důvodem je potřeba zjistit úklid sněhu v místech, kde 
jsme zimní údržbu zatím neprováděli z důvodu úzkého profilu. S poptávkou bylo osloveno 5 
firem, jako požadovaný typ radlice byla vybrána radlice šípová s odpruženým ocelovým 
břitem, umožňující čtyři pracovní polohy – šíp, V, boční levá a pravá, čelní. Šířka cca. 150 až 
180 cm. Cenová relace nabídek je od 50.000,- do 115.000 Kč. U dvou typů dohodnuto 
bezplatné zapůjčení na cca. týden na vyzkoušení přímo u nás v obci a to v příštím týdnu.  



Starosta obce podal návrh na schválení pořízení sněhové radlice ke komunálnímu 
traktoru s pověřením starosty a místostarosty obce výběrem nevýhodnějšího technicko-
ekonomického řešení. 

Návrh byl schválen 8-mi hlasy pro. 
 

3.4. Výběrové řízení na pracovní místo 
Starosta obce informoval o odchodu současné paní účetní do předčasného důchodu 

pravděpodobně k 31. 3. 2013. Podal návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení 
tohoto místa s nástupem k 2. 1. 2013 nebo případně i později. Starosta obce seznámil 
přítomné s veřejnou výzvou pro uchazeče. Dále navrhnul složení výběrové komise - členové 
zastupitelstva obce a to Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák, 
Ing. Alena Cejpová, Jiří Groulík, Rudolf Schauer. 

Vypsání výběrovéhp řízeni a složení výběrové komise bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
3.5. Obnova kopírovacího stroje 

Starosta obce informoval o špatném technickém stavu kopírovacího stroje Minolta –
stroj z roku 1997, vyžaduje opravu za cca. 5000,-. Seznámil s nabídkou na náhradu novým 
strojem s možností černobílého kopírování, tisku, skenování, oboustranných tisků, formát 
A3. 

Byl schválen návrh na nákup nového stroje 8-mi hlasy pro. 
 
3.6. Finan ční příspěvek 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky na zasedání dne 23. 2. 2012 rozhodlo o 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Fotbalovému sdružení Sádek na základě 
jejich žádosti. Podle dohody měly být finanční prostředky vyplaceny hotově jednateli 
sdružení, který se do kanceláře obecního úřadu vůbec nedostavil a Fotbalovému sdružení 
pravděpodobně činnost ukončilo. V diskuzi k problematice příspěvků starosta obce seznámil 
přítomné s ústní žádostí Základní organizace chovatelů z Borové o příspěvek na pořádání 
výstavy zvířectva v Poličce. Bylo dohodnuto poskytovat příspěvky na akce v obci, činnost 
mládeže v obci, činnost farnosti, na působení Charity Polička atd. Starosta obce podal návrh 
toto rozhodnutí zastupitelstva zrušit a finanční prostředky použít na úhradu autobusové 
dopravy dětí z naší obce na podzimní okresní kolo soutěže mladých hasičů v Rozhraní 20. 
10. 2012. 

Návrh byl schválen 8-mi hlasy pro. 
 
3.7. Myslivecké sdružení 

Starosta obce informoval o ústní žádosti Mysliveckého sdružení Kamenec na 
instalaci dopravní značky zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou Dopravní 
obsluze vjezd povolen na cestu na Jelínek. Po diskusi k této problematice zastupitelstvo 
obce rozhodlo prozatím o schválení instalace zákazové značky nežádat. 
 
3.8. Dotaz na možnost prodeje pozemku  

Starosta obce informoval o ústním dotazu paní Jany Šuťákové – rekreační chalupa 
č.e. 88 – předběžný zájem o koupi pozemku p.č. 37/4 a části z pozemku 395/1, vše 
v majetku obce. Po diskusi k této problematice zastupitelstvo obce rozhodlo nyní pozemky 
neprodávat a dále je ponechat v současném užívání. 
 
 



3.9. Oprava místní komunikace p. č. 1989/7 a p.č. 1992/1 
Na zasedání dne 28. 6. 2012 bylo rozhodnuto o realizaci opravy místní komunikace 

p.č. 1989/7 a p.č. 1992/1 v roce 2013. Starosta obce informoval, že současný projekt opravy 
končí před domem čp. 55. Podal návrh na zvážení dalšího pokračování. Dále podal návrh 
na zvážení realizaci přeložky hlavního vodovodního řadu ve spodním  úseku cesty. Tato 
problematika byla prodiskutována. 
 
3.10. Územní plán obce 

Starosta obce podal informace o stavu zpracování nového územního plánu obce – 
skončila etapa připomínkování dotčených orgánů, schválená dotace z Pardubického kraje 
100.000,- Kč byla obci uhrazena, seznámil s přípomínkami obce k návrhu územního plánu, 
které byly podány pořizovateli v této fázi projednávání návrhu územního plánu. 
 
3.11. Projekt chodník ů 

Starosta obce informoval o stavu přípravy záměru budování chodníků - provedeno 
zaměření hlavní komunikace, ve fázi přípravy studie je úsek obecní úřad – prodejna 
smíšeného zboží.  
 
Bod 5. – Diskuze 

Starosta obce informoval o přípravě Posvíceneckého posvícení 10. 11. 2012 a 
chybějící kapele. Pan Ladislav Martinů vznesl dotaz na stav problematiky pozemků pana 
Nykla – starosta obce odpověděl, že od právního zástupce JUDr. Kašpara obec stále nemá 
konečné rozhodnutí na schválenou nabídku obce na odkoupení dotčených pozemků. 
Starosta obce dále seznámil přítomné s termínem vítání občánků – neděle 7. 10. 
 
Bod 6. – Návrh na usnesení  

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení ze zasedání: 
 

1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemky ve vlastnictví obce Kamenec u Poličky, dotčené plynárenským 
zařízením Plynofikace 1 MO v obci Kamenec u Poličky. Jedná se o pozemky par.č. 1984/1, 
1989/1 a 361/2, vše v katastrálním území Kamenec u Poličky. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2012. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2013 
v rámci Programu obnovy venkova na pořízení příslušenství ke komunálnímu traktoru na 
údržbu zeleně a místních komunikací v obci. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2013 
z programu Drobná komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko na pořízení 
zametače ke komunálnímu traktoru pro úklid veřejných komunikací a prostranství v obci. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pořízení sněhové radlice ke 
komunálnímu traktoru a pověřuje starostu a místostarostu obce výběrem nevýhodnějšího 
technicko-ekonomického řešení.  
 



6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vypsání výběrového řízení na obsazení 
pracovní pozice účetní obce - administrativní pracovník a dále schvaluje složení výběrové 
komise – Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák, Ing. Alena 
Cejpová, Jiří Groulík, Rudolf Schauer. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje nákup nového kopírovacího stroje. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky ruší rozhodnutí ze dne 23. 2. 2012 o poskytnutí 
příspěvku ve výši 3.000,- Kč Fotbalovému sdružení Sádek a schvaluje jejich použití na 
úhradu autobusové dopravy dětí z naší obce na podzimní okresní kolo soutěže mladých 
hasičů v Rozhraní 20. 10. 2012. 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 4. 10. 2012 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Rudolf Schauer 

 
 
Jiří Groulík 


