
Zápis číslo 19 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 22. 5. 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 
 
Nepřítomni: 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: Ing. Bohumil Novák, Ing. Stanislav Urban 
Návrhová komise: Jiří Groulík, Jan Kadidlo 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 
 - Rozpočtové opatření číslo 1/2013 
 - Smlouva o zřízení věcného břemene 
 - Stanovy Sdružení majitelů skupinového vodovodu 

- Vyjádření ke stanovení průzkumného území konvenčních ložisek ropy zemního 
plynu 

 - 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 27. 2. 2013. Starosta obec v krátkosti připomenul úkoly stanovené v usnesení, které 
byly splněny a nebo jsou ve fázi plnění. 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Rozpo čtové opat ření číslo 1/2013  

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 1/2013. Jeho 
přijetí si vyžaduje aktuální vývoj rozpočtu, a to jak na straně příjmů tak i výdajů. Jednotlivé 
změny představil a seznámil přítomné s dosavadním vývojem rozpočtu v roce 2013. 

Starosta obce dále informoval o přijatých dotacích, přijmy jsou plněny na 63%, 
výdaje na 40%. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Rozpočtové opatření číslo 1/2013 bylo přijato 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 ČEZ Distribuce a.s. na přípojku nízkého napětí pro stavbu Kamenec u 
Poličky, Cacek - přípojka NN. Jedná se o přípojku k novostavbě rodinného domu pana 
Milana Cacka – přechod pod místní komunikací p.č. 1984/1 ve vlastnictví obce. 
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je 1000,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi.  

Smlouva o zřízení věcného břemena byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. Stanovy Sdružení majitel ů skupinového vodovodu.  

Starosta obce informoval o schválení Stanov Sdružení majitelů skupinového 
vodovodu Poličsko na členské schůzi, která se uskutečnila v naší obci 12. 3. Členské obce 
mají za úkol projednat nové stanovy v zastupitelstvech. Změna stanov je vyvolaná novým 
ustanovení v § 50, odst. 1 c) zák. o obcích. Starosta obce představil hlavní změny ve 
stanovách - článek 5 zánik členství, článek 8, bod 4 svolávání členských schůzí, nové 
stanovy budou platit od 1. 7. 2013. Starosta dále informoval o zprávě o provozu 
skupinového vodovodu v roce 2012. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Stanovy Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko byly přijaty 8-mi hlasy 
pro. 
 
Bod 5. Vyjád ření ke stanovení pr ůzkumného území konven čních ložisek ropy zemního 
plynu  
 Starosta obce informoval o možnosti vyjádřit se ke stanovení průzkumného území pro 
vyhledávání konvenčních ložisek ropy a zemního plynu pro firmu SouthOil s.r.o., se sídlem 
Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 dle žádosti vedené MŽP ČR pod čj.:602/550/13-Hd, 
30705/ENV/13 v Katastrálním území obce Kamenec u Poličky. Po prostudování příloh a 
dalších podkladů navrhnul nesouhlasit s uvedeným záměrem a požadovat zamítnutí žádosti. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky nesouhlasí se stanovením průzkumného 
území pro vyhledávání konvenčních ložisek ropy a zemního plynu společnosti SouthOil 
s.r.o. v Katastrálním území Kamenec u Poličky, a to 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 6. – Různé 
6.1. Smlouva o výp ůjčce nádob 
 Starosta obce informoval o nové smlouvě o výpůjčce sběrných nádob na tříděný 
odpad od společnosti EKO-KOM Praha. Jedná se o nádoby na sklo, papír a plast, které 
v obci již řadu let bezplatně používáme. Dle nové smlouvy budou nádoby bezplatně 
využívány i nadále. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o výpůjčce sběrných nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM 
Praha byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 
6.2.  – Projekt spolupráce MAS 

Starosta obce informoval o připravovaném projektu spolupráce místních akčních 
skupin pro rozvoj činnosti místních knihoven „Nezapomeňte (se) vrátit“. Smyslem projektu je 
rozvoj knihoven na malých obcích. Do projektu bude pravděpodobně zapojeno 21 obecních 
knihoven, podíl obce na nákladech projektu pro místní knihovnu bude 10% - předpokládaná 
částka v rozpětí 5.000 až 8.000,- Kč. Dále pro předfinancování celého projektu ze strany 
MAS Poličsko bude  pravděpodobně navržena smlouva o půjčce mezi Obcí Kamenec u 



Poličky a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, podle které obec zapůjčí finanční prostředky ve 
výši 90% nákladů z ceny projektu pro naši obec. Tyto prostředky obec získá zpět po 
přidělení finančních prostředků z dotace. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zapojení obce do projektu 
spolupráce místních akčních skupin „Nezapomeňte (se) vrátit“ 8-mi hlasy pro.  
 
6.3. – Nátěr st řechy prodejna 

Starosta obce informoval o cenových nabídkách na nátěr střechy budovy prodejny a 
pohostinství. Cenová relace nabídek je prakticky stejná – od 45.000,- Kč do 50.000,- Kč. 
Nabídky se liší použím různého typu barvy, technologií čištění atd. Byl podán návrh pověřit 
starostu a místostarostu obce výběrem nejvhodnějšího řešení. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu a místostarostu obce 
výběrem firmy na provedení nátěru střechy budovy prodejny a pohostinství 8-mi hlasy pro. 
 
6.4. – Oprava místních komunikací 

Starosta obce informoval o cenových nabídkách na opravu místních komunikací 
zástřikem turbomechanismem s představou realizace oprav na konci měsíce června. 
V diskusi byly nabídky posouzeny a jako nejvhodnější byla vybrána nabídka od firmy 
Swietelsky stavební s.r.o. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje provedení opravy místních 
komunikací  firmou Swietelsky stavební s.r.o. 8- mi hlasy pro. 
 
6.5.  – Nový spisový řád 

Starosta obce informoval o vydání aktualizovaného spisového a skartačního řádu. 
V krátkosti provedl jeho přestavení. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere vydání spisového a skartačního řádu na 
vědomí. 
 
6.6. Pozemek p. č. 423/1 

Starosta obce informoval o splnění podmínky usnesení zastupitelstva obce ze dne 
12. 12. 2012, které stanovilo jako podmínku pro rozhodnutí o možném prodeji pozemku p.č. 
423/1 ve vlastnictví obce vytýčení a upřesnění vlastnické hranice. Problematika prodeje 
pozemku byla diskutována z hlediska stanovení prodejní ceny pozemku. Prodej bude možné 
uskutečnit až po řádném zveřejnění záměru na úřední desce tzn. na některém z dalších 
zasedání zastupitelstva. 
 
6.7. Přeložka vodovodu v místní komunikaci 

Starosta obce informoval o zpracované projektové dokumentaci na přeložení 
hlavního vodovodního řadu do trasy místní komunukace na pozemcích p.č. 1989/7 a 1992/1 
v souvislosti s plánovanou opravou komunikace. Informoval o rozpočtu této akce a 
projednání technického řešení s provozovatelem vodovodu a se správní radou Sdružení 
majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 

  
6.8. Veřejně prosp ěšné práce 
 Starosta obce informoval o nových možnostech rozšíření počtu pracovních míst s 
podporou úřadu práce a o podání žádosti na toto rozšíření pro tento rok s platností smlouvy 
s úřadem práce do 31. 10. 2013. 



Bod 7. – Diskuze 
Starosta obce informoval o schválené žádostí o Dotaci ze sdružení MAS pro rozvoj 

Poličska - Rozšíření vybavení pro volnočasové aktivity. Dále informoval o uskutečněných 
posledních akcí - Beseda s důchodci 13. 4., Vítání občánků – 4 dětí – 28. 4., Slet čarodějnic 
v areálu Pod Lipou v úterý 30. 4., Lampiónový průvod 7. 5. V nejbližší době se dále 
uskuteční Dětský den 16. 6. a zájezd na divadelní představení na Kunětické hoře 22. 6. 
 Dále byla diskutována problematika slyšitelnosti obecního rozhlasu v různých 
částech obce. Diskuse se dále dotkla problematiky sekání trávy malotraktorem TTR. 
Starosta obce také informoval plánovaném otevření provozu kiosku v areálu Pod Lipou, a to 
od pondělí 3. 6. 2013 s provozem pondělí až pátek. 
 
Bod 9. – Návrh na usnesení 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení ze zasedání: 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2013. 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-2010203/VB2 Kamenec u Poličky, Cacek – přípojka NN. Dotčeným 
pozemkem ve vlastnictví obce Kamenec u Poličky je pozemek p.č. 1984/1 v KÚ Kamenec u 
Poličky. 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Stanovy Svazku obcí Sdružení majitelů 
skupinového vodovodu Poličsko. 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky nesouhlasí se stanovením průzkumného území 
pro vyhledávání konvenčních ložisek ropy a zemního plynu společnosti SouthOil s.r.o. v 
Katastrálním území obce Kamenec u Poličky. 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na 
tříděný odpad se společností EKO-KOM, a.s. Praha. 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zapojení obce do projektu spolupráce 
místních akčních skupin „Nezapomeňte (se) vrátit“. 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu a místostarostu obce výběrem 
firmy na provedení nátěru střechy budovy prodejny a pohostinství. 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje provedení opravy místních komunikací  
firmou Swietelsky stavební s.r.o. 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí vydání Spisového a skartačního 
řádu. 

Usnesení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
V Kamenci u Poličky dne 28. 5. 2013 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
Ověřovatelé zápisu:  

Ing. Bohumil Novák 
 
 
Ing. Stanislav Urban 


