
Zápis číslo 16 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 21. 11. 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 20.45 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu: Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban 
Návrhová komise: Rudolf Schauer, Ing. Bohumil Novák 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

 - Volba místostarosty obce 

 - Smlouva o zřízení věcného břemene 

 - 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 4. 10. 2012. Zápis a usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno připomínek. 
Úkoly stanovené v usnesení byly splněny. 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 2.  
Volba místostarosty obce  

Starosta obce informoval o rezignaci pana Jana Kadidlo na funkci místostarosty 
obce. Seznámil přítomné, že důvodem rezignace je časová vytíženost jeho hlavní činnosti 
živnostenského podnikání. Poté předal slovo panu Janu Kadidlo, který podal další vysvětlení 
důvodů rezignace. Starosta obce poděkoval panu Kadidlo za práci, kterou ve své funkci 
vykonal. Pan Jan Kadidlo bude nadále členem zastupitelstva – členem komise pro životní 
prostředí. Na funkci neuvolněného místostarosty obce byl navržen pan Jiří Groulík. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Neuvolněným místostarostou obce byl zvolen 8-mi hlasy pro pan Jiří Groulík, 

narozen 22. 10. 1955, bytem Kamenec u Poličky 109. 
 Starosta obce dále podal návrh na poskytování odměn dle přílohy číslo 1 k nařízení 
vlády číslo 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to s platností od 1. 12. 2012. Výše 



odměny pro neuvolněného místostarostu obce je 14.568,- Kč, zastupitel - člen komise pro 
životní prostředí pak odměna 713,- Kč. 

Návrh byl schválen 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 3.  
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 3,40 m na pozemku 
parcelní číslo 1984/1. Jedná se o STL přípojku plynovodu k domu čp. 105 paní Zuzany 
Pokorné. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je 50,- Kč. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o zřízení věcného břemena byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. – Různé 
4.1. Výběrové řízení na pracovní místo 

Starosta obce informoval o výběrovém řízení na obsazení pracovního místa účetní 
obce - administrativního pracovníka. Seznámil přítomné se zápisem z jednání výběrové 
komise a s jejím závěrem. Dále navrhnul do usnesení z dnešního jednání následující: 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu výběrové komise o 
výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice účetní obce - administrativní pracovník a 
pověřuje starostu obce uzavřením pracovní smlouvy s Markétou Drašarovou, bytem 
Kamenec u Poličky 189. 
 
4.2. Inventarizace majetku obce 

Starosta obce informoval o vydání Příkazu starosty k provedení fyzické a dokladové 
inventury majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31.12.2011 a to dle Vnitřní směrnice 
k provedení inventarizace. Dle této směrnice komise zahajuje svoji činnost 15. 12. 2012. 
Starosta obce navrhnul toto složení inventarizační komise: 
Předseda Jan Kadidlo, členové Jiří Groulík, Rudolf Schauer, Bohumil Novák. 

Návrh byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
4.3. Žádost o financování  akce ze SMSV Poli čsko 

Starosta obce informoval o žádosti o financování akce z plánu obnovy a rozvoje 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko v roce 2013. Jedná se o přeložení trasy 
hlavního vodovodního řadu z pozemku p.č. 2 do místní komunikace p.č. 1992/1 a 1989/7 
v délce cca. 70 m v souvislosti s její plánovanou rekonstrukcí. Ze strany VHOS je 
odsouhlaseno.. Akce by byla zařazena do priority D se spoluúčastí obce ve výši 50% 
nákladů + obec finacuje náklady projektovou dokumentaci. Náklady na přeložení odhadnuty 
na 175.000,- Kč, náklady na zpracování projektové dokumentace cca. 18.000,- Kč.  Podíl 
obce 50 % řešen úhradou nákladů rekonstrukce komunikace. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Žádost o financování akce přeložení hlavního vodovodního řadu do místní 
komunikace p.č. 1992/1 a 1989/7 z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko v roce 2013 za 
podmínky 50% spoluúčasti obce byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 
 
 
 



4.4. Smlouva o spolupodílu na projektu a smlouva o půjčce 
Starosta obce informoval o projektu MAS Sdružení pro rozvoj Poličska „Hřbitovy – 

naše kamenná historie“ – projekt zahrnuje Poličsko, Boskovicko, Letovicko. Na stejném 
principu byl již letos zrealizován projekt regionálních učebnic pro místní školy. 

Pro realizaci projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“ je třeba schválit smlouvu o 
spolupodílu na projektu - tzn. náš podíl 10% z celkové ceny projektu pro naši obec částka 
828,- Kč - splatná v roce 2012. 
 Dále pro předfinancování celého projektu ze strany MAS Poličsko je navržena 
smlouva o půjčce mezi Obcí Kamenec u Poličky a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, podle 
které obec půjčuje částku 7.452,- Kč (tj. 90% nákladů z ceny projektu pro naši obec). 
Čerpání půjčky do konce února 2013, splacení půjčky po obdržení dotace – nejpozději do 
31. 3. 2015. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o spolupodílu obce Kamenec u Poličky na realizaci projektu  „Hřbitovy – 
naše kamenná historie“ byla přijata 8-mi hlasy pro. 

Smlouva o půjčce občanskému sdružení MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v rámci 
realizace SPL na předfinancování realizace projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“ byla 
přijata 8-mi hlasy pro. 

 
4.5. Projekt bezdrátový rozhlas a digitální povod ňový plán 

Starosta obce podal informace o stavu realizace projektu – digitální povodňový plán 
je ve fází zpracovávání, realizace systému varování obyvatelstva - bezdrátový rozhlas se 
připravuje na zahájení ve druhé polovině příštího týdne s termínem dokončení do 31. 12. 
2012.  Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí obci zatím 
nebyla doručena. 

 
4.6. Pořízení sn ěhové radlice 

Starosta obce informoval o výběru a pořízení sněhové radlice ke komunálnímu 
traktoru dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 10. 2012. 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 
cm. Cenová relace nabídek byla od 55.000,- do 125.000 Kč. Jako nevýhodnější technicko-
ekonomické řešení byla vybrána nabídka od společnosti Agroservis Olešnice za cenu 
69.000,- Kč včetně DPH. 
 
4.7. Zpevn ěná plocha pro kontejnery 

Starosta obce podal informace o stavu akce Zpevněná plochy pro kontejnery, která 
byla realizována v měsících září a říjnu. Projekt uspěl v 16. kole žádostí o podporu 
z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního 
fondu a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska. Termín pro uzavření Dohody o poskytnutí dotace 
je stanoven na 3. 12. 2012 s následným podáním vyúčtování a žádosti o proplacení. 
Celkové náklady vč. DPH jsou 144.000,- Kč, výše dotace 108.000,- Kč. 
 
4.8. Pozemky ve vlastnictví státu a pozemkového fon du v obci 

Starosta obce podal návrh na podání žádosti na bezplatný převod pozemků ve 
vlastnictví státu a pozemkového fondu do vlastnictví obce. Jedná se o pozemky v 
katastrálním území Kamenec u Poličky, u kterých lze obhájit veřejný zájem. Byla provedena 
názorná ukázka, o jaké pozemky se jedná a k dané problematice byla otevřena diskuse. 



Návrh podání žádosti byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
4.9. Žádost o p říspěvek KČT 

Starosta obce informoval o podané žádosti Klubu českých turistů z Poličky o 
příspěvek na značení turistických cest v obci a na ostatní činnost klubu. Žádost byla 
diskutována prozatím bez konečného rozhodnutí. 

 
Bod 5. – Diskuze 

Starosta obce poděkoval za organizaci Posvícenského posezení a také poděkoval 
za velkou účast. Dále pozval přítomné na vánoční výstavu s prosbou o pomoc při její 
přípravě a organizaci. Dále informoval o termínu příštího zasedání a to ve středu 12. 12. 
2012 s programem přijetí rozpočtové provizoria na rok 2013, vyhlášky o místním poplatku za 
sběr a svoz odpadů atd. 
 
Bod 6. – Návrh na usnesení  

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení ze zasedání: 
 

1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí rezignaci pana Jana Kadidlo, 
bytem Kamenec u Poličky 161 na funkci místostarosty obce Kamenec u Poličky. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky po projednání rozhodlo: 
- neuvolněným místostarostou obce byl zvolen pan Jiří Groulík, narozen 22. 10. 1955, bytem 
Kamenec u Poličky 109. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytování odměny pro neuvolněného 
místostarostu obce pana Jiřího Groulíka a člena zastupitelstva obce – člena komise Jana 
Kadidlo dle přílohy číslo 1 k nařízení vlády číslo 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
to s platností od 1. 12. 2012. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemku ve vlastnictví obce Kamenec u Poličky, dotčeném plynárenským 
zařízením STL přípojka Kamenec u Poličky, číslo stavby 67561. Jedná se o pozemek par.č. 
1984/1v katastrálním území Kamenec u Poličky. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu výběrové komise o 
výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice účetní obce - administrativní pracovník a 
pověřuje starostu obce uzavřením pracovní smlouvy s Markétou Drašarovou, bytem 
Kamenec u Poličky 189 s platností od 1. 1. 2013. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí příkaz starosty o provedení 
fyzické a dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2012 dle 
Vnitřní směrnice k provedení inventarizace ze dne 22. 9. 2011 včetně plánu inventarizace a 
schvaluje složení inventarizační komise - předseda inventarizační komise Jan Kadidlo, 
členové Jiří Groulík, Ing. Bohumil Novák a Rudolf Schauer. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Žádost o financování akce přeložení 
hlavního vodovodního řadu v délce cca. 70 m do místní komunikace p.č. 1992/1 a 1989/7 



z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko v roce 2013 za podmínky 50% spoluúčasti obce a 
úhrady nákladů na zpracování projektové dokumentace z rozpočtu obce. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o spolupodílu obce Kamenec 
u Poličky na realizaci projektu  „Hřbitovy – naše kamenná historie“ – finanční příspěvek ve 
výši 828,- Kč splatný do 31. 12. 2012. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o půjčce občanskému 
sdružení MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v rámci realizace SPL na předfinancování 
realizace projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“ ve výši 7.452,- Kč. Čerpání půjčky 
v termínu do 28. 2. 2013. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí stav realizace akce 
Protipovodňová opatření obce Kamenec u Poličky a akce Digitální povodňový plán obce 
Kamenec u Poličky - realizace a dokončení do 31. 12. 2012. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí uzavření Dohody o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizovanou akci Zpevněná plocha pro 
kontejnery. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti na bezúplatný převod 
pozemků ve správě Pozemkového fondu České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových v katastrálním území Kamenec u Poličky do vlastnictví obce. Jedná se 
o pozemky, u kterých lze obhájit veřejný zájem. 
 
Usnesení ze zasedání bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 23. 11. 2012 
 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jan Kadidlo 

 
 
 
Ing. Stanislav Urban 


