
Zápis číslo 17 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 12. 12. 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 19.10 hod, ukončení ve 21.00 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu: Jan Kadidlo, Ing. Bohumil Novák 
Návrhová komise: Rudolf Schauer, Ing. Stanislav Urban 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

- Obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování komunálních odpadů. 

 - Rozpočtové provizorium na rok 2013. 

 - Rozpočtové opatření číslo 5/2012. 

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene 

- Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

 - 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 21. 11. 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. - Obecn ě závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za prov oz systému 
shromaž ďování komunálních odpad ů. 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2012 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů. Dle návrhu v této 
vyhlášce se zvyšuje místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2012 na výši 
550,- Kč na poplatníka z původních 500,- Kč. 
 Nadále platí osvobození od poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném roce 
dosáhnou 17 a méně let věku, poplatníci, kteří v příslušném roce dosáhnou  80 a více let 



věku, poplatníci, kteří se po celý kalendářní rok zdržují v zahraničí, poplatníci, kteří jsou 
úředně hlášeny na ohlašovně obce. 

Poplatníky jsou novou legislativní úpravou také osoby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba. 

Firmou, která bude v naší obci zajišťovat svoz odpadů, zůstává v roce 2013 firma 
Liko Svitavy. Obec za tuto službu bude hradit částku 612,- Kč za jednoho obyvatele. Jedná 
se o zvýšení ceny z původní ceny 588,- Kč v letošním roce. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi. 

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování komunálních odpadů byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 3.  - Rozpo čtové provizorium na rok 2013 

Starosta obce informoval o návrhu rozpočtového provizoria na rok 2013 - bylo 
zveřejněno 27. 11. na úřední desce a projednáno finančním výborem dne 10. 12. 2012. 

Navrhované rozpočtové provizorium je následující: 

Příjmy v tis. K č  
   
1111 Daň ze závislé činnosti 175 
1112 Daň ze samostatně výdělečné činnosti 6 
1113 Daň fyzických osob z kapitálu 10 
1121 Daň z přijmu právnických osob 135 
1211 Daň z přidané hodnoty 438 
1340 Poplatek za odpad 20 
3613 Přijmy z pronájmu 4 
6171 Činnost místní správy 2 
 Celkem 790 

 

Výdaje v tis. K č  
   
214** Vnitřní obchod 45 
221** Pozemní komunikace 150 
231** Pitná voda 20 
232** Odvádění a čištění odpadních vod 2 
3113 Základní školy 50 
331** Kultura 1 
339** Ostatní záležitosti kultury 5 
3412 Záloha plyn 5 
363** Půjčka MAS Sdružení pro rozvoj Poličska 8 
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 10 
3745 Péče o vzhled obce 25 
551** Požární ochrana 4 
6112 Zastupitelstvo obce 90 
6171 Činnost místní správy 130 
6320 Pojištění 35 
  Rezerva 210 
 Celkem 790 

 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 



Rozpočtové provizorium na rok 2013 bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4.  - Rozpo čtové opat ření číslo 5/2012. 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 5/2012, které 
si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
skutečného plnění na konci roku s přesunem ušetřených finančních prostředků do § 
financování jako rezerva na další období. 

Rozpočtové opatření číslo 5/2011 bylo projednáno finančním výborem dne 10. 12. 
2012 a bylo doporučeno k přijetí. Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce k 
30.11.2012: 
Skutečné plnění rozpočtu na straně příjmů je 91 % rozpočtu po úpravách - 5.423.551,- 
Skutečné plnění rozpočtu na straně výdajů je 63 % rozpočtu po úpravách – 4.828.880,- 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtové opatření 5/2012 bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 5.  - Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy na z řízení věcného b řemene 

Starosta obec informoval o došlé smlouvě o právu provést stavbu a návrhu 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. Projednáváno bylo již na zasedání zastupitelstva 13. 8. 2012. Po našem schválení 
došlo k nesouhlasnému stanovisku Správy a údržby silnic. Byla proto navržena trasa nová. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce 8-mi hlasy pro souhlasí s provedením stavby a s uzavřením 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 30. 11. 2012, číslo IP-12-
2004526/VB/02 pro dotčený pozemek 933/5.  
 
Bod 6.  
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu živo tního prost ředí ČR 

Starosta obce informoval  o potřebě schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR na akci Protipovodňová opatření obce Kamenec u 
Poličky - Projekt bezdrátový rozhlas a Digitální povodňový plán. Celkové výdaje projektu 
jsou ve výši 856.000,- Kč, způsobilé výdaje pro výpočet dotace jsou 805.000,- Kč, celková 
dotace je ve výši 724.000,- Kč. Pro podepsání smlouvy je nutné projednání a schválení 
zastupitelstvem obce. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva číslo 11087771 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 7. – Různé 
7.1 Žádost o prodej obecního pozemku  

Starosta obce informoval o žádosti pana Romana Gapy z Poličky na koupi pozemku 
423/1 ve vlastnictví obce o výměře 2017 m2. Jedná se o plochu zahrady v blízkosti domu 
č.p. 64. Účetní hodnota v majetku obce je ve výši 20,- Kč/m2. Problematika prodeje pozemku 
byla prodiskutována s návrhem pokračovat v přípravě záměru prodeje pozemku za 
podmínky upřesnění vlastnické hranice. Prodej bude možné uskutečnit až po řádném 
zveřejnění záměru na úřední desce tzn. na některém z dalších zasedání zastupitelstva. 

Příprava záměru prodeje pozemku 423/1 s podmínkou upřesnění hranice pozemků 
byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 



7.2. Smlouva o sdružování prost ředků na nákup vým ěnného fondu pro knihovny 
Starosta obce informoval o Smlouvě o sdružování prostředků na nákup výměnného 

fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Jedná se o sdružení finančních prostředků pro 
zlepšení výměnného fondu. Navržená minimální cena je 2,- Kč na obyvatele splatná do 
konce 31. 3. 2013. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny 
v regionu Pardubice byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
7.3. Navýšení členského p říspěvku AZASS 

Starosta obce informoval o navýšení členského příspěvku obcí Svazku obcí AZASS 
na 50,- Kč na občana a rok s platností od roku 2013. Toto navýšení členské obce 
projednávají při jednání zastupitelstev. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zvýšení členského příspěvku na 50,- Kč na občana a rok Svazku obcí AZASS bylo 
schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
7.4. Cena vodného na rok 2013 

Starosta obce informoval, že na valné hromadě Sdružení majitelů skupinového 
vodovodu Poličsko byl přijat návrh provozovatele firmy VHOS Moravská Třebová na zvýšení 
ceny vodného ze současných 28,30 Kč/m3 na novou cenu 29,50 Kč/m3 včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 
7.5. Mikroregion Poli čsko 

Starosta obce informoval, že na členské schůzi Mikroregionu Poličsko byly přijaty 
nové stanovy – zastupitelstva obcí je musí vzít na vědomí. Členský poplatek 3,- Kč na 
obyvatele a rok zůstává zachován. Mikroregion nabízí na rok 2013 účast na projektu 
budování turistických odpočívadel – v roce 2012 se realizovalo v 8 obcích. Cenová relace za 
rozměr 4 x 4 m včetně zámkové dlažby, stolu a lavic, mapy cca. 65.000,-, dotace 50 %.  

Účast v projektu byla prodiskutována a to včetně umístění na vhodné místo v obci. 
Byl podán návrh projektu Mikroregionu se neúčastnit a odpočívadlo řešit z vlastních 
prostředků dle našeho návrhu na konkrétní místo a to s pomocí místní firmy a místních 
občanů. 

Účast obce v programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji - projekt Turistická odpočívadla a odpočinková místa v Mikroregionu 
Poličsko nebyla schválena a to 8-mi hlasy. 
 
7.6. Nový územní plán obce 

Starosta obce informoval o stavu zpracování a seznámil zastupitele se zprávou o 
projednání návrhu Územního plánu Kamenec u Poličky, s pokyny pro úpravu návrhu 
Územního plánu a s vyhodnocením stanovisek a připomínek ze strany dotčených orgánů. 
Zpracovatelská firma má nyní dle smlouvy dva měsíce na zpracování pokynů. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 
7.7. Darovací smlouva 
 Starosta obce navrhnul ke schválení darovací smlouvu mezi obdarovaným Obcí 
Kamenec u Poličky a dárcem panem Janem Kadidlo. Předmětem smlouvy je darování 
plynové fritézy FQ-4G v.č. 12050925 v pořizovací ceně 37.597,- Kč. Zařízení je umístěné 
v kuchyni v areálu Pod Lipou. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Darovací smlouva byla schválena 8-mi hlasy pro. 



Bod 8. – Diskuze 
Starosta obce na úvod poděkoval všem organizátorům a návštěvníkům za úspěšnou 

Vánoční výstavu, připomenul konání tradičního Sousedského mariáše v pátek 28. 12. 
Tříkrálová sbírka se v obci uskuteční v sobotu 5. 1. 2013. Do vánočních svátků vyjde nové 
vydání Kameneckých listů. Informoval také o termínu svozu odpadů dne 24. 12. – termín 
platí. Informoval o pokračování jednoho pracovního místa s podporou Úřadu práce do konce 
měsíce února 2013. Příští zasedání se uskuteční pravděpodobně v měsíci únoru s hlavním 
bodem programu schválení rozpočtu na rok 2013. 
 
Bod 9. – Návrh na usnesení  

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení ze zasedání: 
 

1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
2) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2013. 
 
3) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2012. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 30. 11. 2012, číslo smlouvy 
IP-12-2004526/VB/02 na stavbu Kamenec u Poličky, p.Urban – nový odběr knn. Dotčeným 
pozemkem je pozemek p.č. 933/5. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy číslo 11087771 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí a pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pokračování přípravy záměru prodeje 
pozemku 432/1 za podmínky upřesnění hranic pozemku. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na 
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje navýšení členského příspěvku obce 
Svazku obcí AZASS na 50,- Kč na občana a rok s platností od roku 2013. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z valné hromady Sdružení 
majitelů skupinového vodovodu Poličsko o zvýšení ceny vodného na 29,50 Kč/m3 pro rok 
2013. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí nové stanovy Mikroregionu 
Poličsko a neschvaluje účast obce v programu Podpora budování infrastruktury cestovního 
ruchu v Pardubickém kraji – projekt Turistická odpočívadla a odpočinková místa 
v Mikroregionu Poličsko. 

 



11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu 
Územního plánu Kamenec u Poličky, pokyny pro úpravu návrhu Územního plánu a 
vyhodnocení stanovisek a připomínek ze strany dotčených orgánů. 
 
12) Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi obdarovaným Obcí Kamenec u 
Poličky a dárcem panem Janem Kadidlo. Předmětem smlouvy je darování plynové fritézy 
FQ-4G v.č. 12050925 v pořizovací ceně 37.597,- Kč. 
 
Usnesení ze zasedání bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 14. 12. 2012 
 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jan Kadidlo 

 
 
 
Ing. Bohumil Novák 


