
Zápis číslo 18 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 27. 2. 2013 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 20.30 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bohumil Novák, Rudolf Schauer 
Návrhová komise: Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení. 
 - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. 
 - Závěrečný účet obce za rok 2012. 
 - Roční účetní závěrka za rok 2012. 
 - Rozpočet obce pro rok 2013. 
 - Rozpočtový výhled na období 2014 až 2016. 
 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene 
 - Různé 
 - Diskuse 

 - Usnesení 
Program jednání byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 
 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
dne 12. 12. 2012. Úkoly stanovené v usnesení byly splněny a nebo jsou ve fázi plnění. 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Zpráva o p řezkoumání hospoda ření obce za rok 2012.  

Starosta obce informoval, že dne 8. 2. 2013 proběhlo v naší obci přezkoumání 
hospodaření pracovnicemi Krajského úřadu, bylo kontrolováno hospodaření obce a 
písemnosti spojené s chodem úřadu. Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky a 
bylo vydáno vyjádření bez výhrad. 

Zastupitelé byly dále seznámeni s činností kontrolního výboru a o provedených 
kontrolách v roce 2012 – celkem provedeno 5 kontrol – bez připomínek. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Kamenec u Poličky 
byla schválena 8-mi hlasy pro. 

 



Bod 3. Schválení záv ěrečného ú čtu obce za rok 2012 
Starosta obce informoval, že po provedeném přezkoumání hospodaření mohl být 

sestaven závěrečný účet obce za rok 2012, který byl dne 12. 2. 2013 vyvěšen na úřední 
desce obce v listinné i elektronické podobě. Starosta obce seznámil přítomné se 
závěrečným účtem obce za rok 2012. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Závěrečný účet obce za rok 2012 byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. Ro ční účetní záv ěrka za rok 2012.  

Starosta obce informoval o nové povinnosti zastupitelstva obce schvalovat roční 
účetní závěrku. Seznámil přítomné s hospodařením obce v roce 2012. 

Přijmy:  6.109.764,84 
Výdaje:  5.515.218,76 

 Zůstatek    594.546,08 – bude převeden účet 432 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Roční účetní závěrka obce za rok 2012 byla přijata 8-mi hlasy pro. 

 
Bod 5. - Rozpo čet obce pro rok 2013  

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2012 - příjmy ve 
výši 6.028.000,- Kč, výdaje ve výši 8 265.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 2.237.000,- 
Kč je pokryt z přebytku hospodaření předchozích let. Byl projednán ve finančním výboru, 
drobné změny v návrhu rozpočtu – přesun finančních prostředků mezi § 2331, 3314, 4356 a 
mezi položkami v § 3639, vše bez změny celkové částky výdajů. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Rozpočet obce pro rok 2013 byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 6. – Rozpo čtový výhled obce na roky 2014, 2015 a 2016 
 Starosta obce informoval o povinnosti obce mít sestavený a schválený rozpočtový 
výhled na 2 až 5 let. Předložil návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2014, 2015 a 2016, 
ve výhledu není zahrnuta případná realizace větší investiční akce a není počítáno s 
dotacemi. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtový výhled obce na období 2014, 2015 a 2016 byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 7.  - Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy na z řízení věcného b řemene 

Starosta obec informoval o došlé smlouvě o právu provést stavbu a o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Kamenec u Poličky, Vávra, RD – 
nové odběrné místo, knn. Dotčenými pozemky v majetku obce jsou p.č. 1948/1 a 1948/7. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene na stavbu Kamenec u Poličky, Vávra, RD – nové odběrné místo, knn. byla přijata 
8-mi hlasy pro. 
 
Bod 8. Různé 
8.1. Pořízení příslušenství ke komunálnímu malotraktoru  

Starosta obce informoval o nabídkovém řízení na příslušenství ke komunálnímu 
malotraktoru. Dne 13. 2. 2013 bylo provedeno oslovení dodavatelských firem s žádostí o 
zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zakoupení příslušenství ke 
komunálnímu malotraktoru Antonio Carraro TTR 4400 HST II. Jedná se o zakoupení 
rotačního žacího ústrojí, výškově výklopného víceúčelového kontejneru na posečenou trávu 



a třístranně sklopného vleku. Doručené nabídky byly hodnoceny zastupitelstvem obce 
Kamenec u Poličky dne 27. 2. 2013. Zastupitelé obce Kamenec u Poličky po vyhodnocení 
nabídek doporučují přidělit zakázku firmě PEKASS a.s., Javornická 1188, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou za cenu 493.922,- Kč včetně DPH. Důvodem pro toto rozhodnutí jsou 
vyhovující technické parametry nabízeného příslušenství, vyhovující je také termín dodání 
strojů a garanční doba. Dále nabídková cena je z hodnocených nabídek nejmenší. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 

Pořízení příslušenství ke komunálnímu malotraktoru – rotační sekačka, výklopný 
víceúčelový kontejner a třístranně sklopný vlek bylo schváleno 8-mi hlasy pro od 
dodavatelské firmy PEKASS a.s., Javornická 1188, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 
 
8.2. Pořízení válcového zameta če ke komunálnímu malotraktoru  

Starosta obce informoval, že dne 13. 2. 2013 bylo provedeno oslovení 
dodavatelských firem s žádostí o zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na zakoupení válcového zametače ke komunálnímu malotraktoru Antonio Carraro TTR 4400 
HST II. Obsahem výzvy pro zpracování nabídky byla podrobná technická specifikace 
požadovaného zařízení. Doručené nabídky byly hodnoceny zastupitelstvem obce Kamenec 
u Poličky dne 27. 2. 2013. Zastupitelé obce Kamenec u Poličky po vyhodnocení nabídek 
doporučují přidělit zakázku firmě HS + Ing. Radek Sláma, K. H. Borovského 3, 512 11 
Vysoké nad Jizerou za cenu 109.717,- Kč včetně DPH. Důvodem pro toto rozhodnutí jsou 
nejlépe vyhovující technické parametry nabízeného zařízení a nejlépe vyřešené technické 
provedení zařízení. Vyhovující je i nabízená možnost dalšího rozšiřování. Garanční doba je 
u této nabídky hodnocena jako vyhovující, vyhovující je také termín dodání stroje. 
Nabídková cena je v odpovídající výši k nabízené úrovni techniky. Nákup techniky bude 
řešen prostřednictvím svazku obcí Mikroregion Poličsko z programu Drobná komunální 
technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2013. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi . 

Pořízení válcového zametače ke komunálnímu malotraktoru od dodavatelské firmy 
HS + Ing. Radek Sláma, K. H. Borovského 3, 512 11 Vysoké nad Jizerou a převod 
finančních prostředků ve výši 109.717,- Kč na nákup této techniky svazku obcí Mikroregion 
Poličsko pro pořízení z programu Drobná komunální technika pro obce Mikroregionu 
Poličsko v roce 2013 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 

 
8.3. Žádost o p říspěvek Oblastní charit ě Poli čka na rok 2013  

Starosta obce informoval o žádosti na poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Polička 
ve výši 10.000,- až 20.000,- Kč. Navrhnul poskytnout částku 20.000,- Kč. Před hlasováním 
byl dán prostor k diskusi.  

Poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč Oblastní charitě Polička bylo přijato 8-mi 
hlasy pro. 
 
8.4. Smlouva o sdružování prost ředků na nákup vým ěnného fondu pro knihovny 

Starosta obce navázal na minulé zasedání a schválení smlouvy o sdružování 
prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Jedná se o 
sdružení finančních prostředků pro pořízení výměnného fondu. Navržená minimální cena je 
2,- Kč na obyvatele splatná do konce 31. 3. 2013. Starosta obce podal návrh poskytnout 
částku 5,- Kč na obyvatele tj. 566 obyvatel k 1. 1. 2013 x 5,- Kč = 2830,- Kč. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 



Příspěvek na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice byl 
schválen ve výši 5,- Kč na obyvatele obce 8-mi hlasy pro. 
 
8.5. Změna dodavatele energií 

Starosta obce informoval, že na základě skutečné spotřeby v roce 2012 na všech 
odběrných místech v majetku obce bylo provedeno cenové srovnání mezi 40 produktovými 
balíčky u el. energie a 31 produktovými balíčky u plynu. Na základě kombinace finanční 
úspory ve spojení s optimálními smluvními podmínkami byla vyhodnocena jako nejlepší 
nabídka firmy Armex Energy a.s., a to jak pro el. energii, tak i pro plyn. Roční úspora cca. 
12.600,- Kč. Začátek smluvního vztahu a odběru od 1. 6. 2013, po skončení 3 měsíční 
výpovědní lhůty u současných dodavatelů. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Změna dodavatele plynu a elektrické energie na společnost Armex Energy a.s. od 1. 
6. 2013 byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 
8.6. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012 
 Starosta obce informoval o provedení inventarizace majetku obce dle Vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace. Předal slovo panu Janu Kadidlo, který přítomné 
seznámil se závěrečnou inventarizační zprávou. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2012 byla 
schválena 8-mi hlasy pro. 

  
8.7. Dotace ze sdružení MAS pro rozvoj Poli čska 

Starosta obce informoval o připravované výzvě sdružení MAS pro rozvoj Poličska na 
příjem žádostí o dotaci. Jedná se o poslední možnost v tomto programovém období. Byl 
podán návrh zapojit se do připravované výzvy, který byl následně diskutován. 

Zapojení se do výzvy MAS v roce 2013 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
8.8. Nové zn ění stanov svazku obcí Mikroregion Poli čsko 

Starosta obce informoval, že na členské schůzi svazku obcí Mikroregion Poličsko 
bylo přijato nové znění stanov, vyvolané novým ustanovení v § 50, odst. 1 c) zák. o obcích.  
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Nové znění stanov svazku obcí Mikroregion Poličsko bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
8.9. Veřejně prosp ěšné práce v roce 2013 
 Starosta obce informoval o programu a podmínkách veřejně prospěšných prací a 
veřejné služby v roce 2013. Bude podána žádost o podporu pracovních míst - u pracovního 
místa musí být v žádosti již uveden konkrétní pracovník z evidence úřadu práce - následně 1 
x za měsíc schvaluje komise Úřadu práce v Pardubicích. Možnost požádat až o tři místa 
VPP a jednoho předáka, ale jen za podmínky splnění přísných kritérií na uchazeče o 
pracovní místo ze strany úřadu práce.  

Zastupitelstvo obce výše uvedené bere na vědomí. 
 

8.10. Projednání zbezpe čení požární ochrany v o obci 
 Starosta obce informoval, že dle obecně závazné vyhlášky obce 1/2011 Požární řád 
obce je povinností zastupitelstva obce min. 1 x za rok a při každé mimořádné události 
projednat zabezpečení požární ochrany v obci. Starosta obce poděkoval členúm výjezdové 
jednotky za zásah a členům zastupitelstva za pomoc při požáru v osadě Jelínek. V této 



souvislosti bylo zahájeno jednání se správcem vodovodu VHOS a.s. o možnostech instalace 
nadzemního hydrantu v osadě Jelínek. Zabezpečení výjezdové jednotky je na dobré úrovni, 
někteří členové jednotky musí během jarních měsíců projít zdravotními prohlídkami. 

Zastupitelstvo obce výše uvedené bere na vědomí. 
 

Bod 9. – Diskuze 
Starosta obce informoval o dalších aktualitách v obci: 

- výsledek Tříkrálové sbírky v obci byl 14.935,- Kč 
– 8. 2. se uskutečnil prázdninový výlet na bazén do Litomyšle 
- Beseda s důchodci se uskuteční 13. 4. 
- Vítání občánků je naplánováno na 28. 4. 
- Čarodějnice v areálu Pod Lipou se uskuteční v úterý 30. 4. 
- Lampiónový průvod 7. 5. 
- Dětský den 16. 6.  
 
Bod 10. – Návrh na usnesení  
Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 
 
1)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2012, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce schvaluje proúčtování výsledku hospodaření obce z hlavní 
činnosti obce za rok 2012 takto - výsledek hospodaření 594.546,08 Kč převést na účet 432 - 
nerozdělený zisk z minulých let. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2012. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2012. 
 
3) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Kamenec u Poličky pro rok 2013. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014, 2015, 
2016. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Kamenec u 
Poličky, Vávra, RD – nové odběrné místo, knn. Dotčenými pozemky v majetku obce jsou 
p.č. 1948/1 a 1948/7. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje nákup příslušenství ke komunálnímu 
malotraktoru – rotační sekačka, výklopný víceúčelový kontejner a třístranně sklopný vlek od 
dodavatelské firmy PEKASS a.s., Javornická 1188, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pořízení válcového zametače ke 
komunálnímu malotraktoru od dodavatelské firmy HS + Ing. Radek Sláma, K. H. Borovského 
3, 512 11 Vysoké nad Jizerou a schvaluje převod finančních prostředků ve výši 109.717,- Kč 



na nákup této techniky svazku obcí Mikroregion Poličsko pro pořízení z programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2013. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
20.000,- Kč Oblastní charitě Polička, Vrchlického 22, Polička, IČO: 49325515. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje v souladu se Smlouvou o sdružování 
prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice příspěvek ve výši 
5,- Kč na obyvatele. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o sdružených dodávkách 
plynu a elektrické energie pro obec Kamenec u Poličky se společností Armex Energy a.s. 
Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín se začátkem odběru od 1. 6. 2013. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizací majetku obce k 31. 12. 2012. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy 
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v roce 2013. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje nové znění stanov svazku obcí 
Mikroregion Poličsko. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí podání Žádosti o příspěvek na 
vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o 
zaměstnání dle podmínek stanovených úřadem práce. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí projednání stavu zabezpečení 
požární ochrany v obci. 
 
Usnesení ze zasedání bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 28. 2. 2013 
 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bohumil Novák 
  
 

Rudolf Schauer 


