
Zápis číslo 20 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 17. 7. 2013 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky 

 
Přítomni:  Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák, Ing. Alena 
Cejpová, Rudolf Schauer. 
 
Omluveni: Jiří Groulík, Luboš Kadidlo 
Nepřítomni: Marcela Putnarová 
 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.10 hod, ukončení ve 20.20 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu: Jan Kadidlo, Rudolf Schauer 
Návrhová komise: Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák 
Složení bylo přijato 6-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 
 - Smlouva o zřízení věcného břemene 
 - Záměr obce na prodej pozemku p.č. 432/1 
 - Oprava místní komunikace p.č.1989/7, 1992/1 
 - Rozpočtové opatření číslo 2/2013 
 - Různé 
 - Diskuse 
 - Usnesení  
Program jednání byl přijat 6-ti hlasy pro. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 
 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
obce dne 22. 5. 2013. Starosta obce v krátkosti připomenul úkoly stanovené v usnesení, 
které byly splněny a nebo jsou ve fázi plnění. 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Smlouva o z řízení věcného b řemene 

Starosta obce informoval o došlé smlouvě na zřízení věcného břemene číslo IV-12-
2009676/VB/1, Kamenec u Poličky, Kadlec, p.č.320/4 – kvv,nn. Dotčenými pozemky jsou 
p.č. 159/3 a 1962. Jedná se o kabelové vedení NN na připojení domu p. Kadlece – odbočka 
od sloupu rozvodné sítě na křižovatce komunikací před domem p. Vosmeka.  Smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zastupitelstvo schválilo 15. 12. 2011. 
Úhrada za zřízení věcného břemene je 1000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 



Smlouva na zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009676/VB/1, Kamenec u 
Poličky, Kadlec, p.č.320/4 – kvv,nn pro dotčené pozemky p.č. 159/3 a 1962 byla schválena 
6-ti hlasy pro. 
 
Bod 3. Zám ěr obce na prodej pozemku p. č. 432/1 

Starosta obce navázal na předchozí zasedání zastupitelstva a jednání v záležitosti 
prodeje pozemku p.č. 423/1 – zahrada o výměře 2017 m2 v obci a v katastrálním území 
Kamenec u Poličky ve vlastnictví obce . Záměr obce o prodeji pozemku byl zveřejněn na 
úřední desce 28. 6. 2013. Starosta obce navrhnul uskutečnit prodej panu MUDr. Romanu 
Gapovi, Eimova 294, 572 01 Polička za podmínek, že kupující uhradí náklady na 
vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí a prodejní cenu 
pozemku ve výši 48.340,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Prodej pozemku parcelní číslo 432/1, kupujícímu panu MUDr. Romanu Gapovi, 
Eimova 294, 572 01 Polička, byl schválen 6-ti hlasy pro. 
 
Bod 4. Oprava místní komunikace p. č. 1989/7 a p.č. 1992/1 

 Starosta obce informoval o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
Oprava povrchu místní komunikace včetně doplnění odvodnění komunikace p.č. 1988/1, 
1989/7, 1992/1, 1971 - investorem této části zakázky je Obec Kamenec u Poličky a Přeložky 
vodovodního řadu PVC DN 150 do místní komunikace p.č. 1989/7, Kamenec u Poličky - 
investorem této části zakázky je Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. Celkem 
bylo poptáno šest dodavatelů, čtyři z nich předložili své nabídky. 

Po jejich vyhodnocení byla jako nejvýhodnější posouzena nabídka firmy VHOS a.s., 
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová. Celková nabídková cena je 2.292.810,- včetně DPH 
a tato cena je z hodnocených nabídek nejnižší. Dále v nabídce jsou vyhovující smluvní 
podmínky a vyhovující je termín plnění. Cena části zakázky pro Obec Kamenec u Poličky je 
ve výši 1.984. 771,- včetně DPH, část zakázky pro SMSV Poličsko je 308.039,- Kč včetně 
DPH. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje 6-ti hlasy pro výběr dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu akce Oprava povrchu místní komunikace včetně 
odvodnění p.č. 1988/1, 1989/7, 1992/1, 1971, Kamenec u Poličky a pověřuje starostu obce 
uzavřením smlouvy o dílo s firmou VHOS a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová. 
 
Bod 5. Rozpo čtové opat ření číslo 2/2013 

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. Přijmy 
ve výši jsou plněny na 74% - 5.415.911,- Kč, výdaje na 43% - 4.025.092,- Kč. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtové opatření číslo 2/2012 bylo přijato 6-ti hlasy pro. 
 
Bod 6. – Různé 
6.1. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova  

Starosta obce informoval o schválené dotaci z Pardubického kraje na pořízení 
komunální techniky – II.etapa ve výši 100.000,- Kč z Programu obnovy venkova. Podmínkou 
pro přijetí dotace je schválení smlouvy o poskytnutí dotace – starosta seznámil se zněním 
smlouvy. Vlastní nákup techniky byl již proveden za částku 494.200,- Kč. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi . 



Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova byla schválena 6-ti hlasy 
pro. 
 
6.2. Smlouva o bezúplatném p řevodu projektové dokumentace  
 Starosta obce informoval o Smlouvě o bezúplatném převodu projektové 
dokumentace na investiční akci Přeložka vodovodního řadu PVC DN 150, místní 
komunikace p.č. 1989/7. Dle stanov SMSV Poličsko členské obce projektovou dokumentaci 
na investiční akce financují ze svého rozpočtu a následně bezplatně převádějí do majetku 
sdružení SMSV Poličsko. Cena projektové dokumentace je 19.000,- Kč. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi . 

Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace na investiční akci 
Přeložka vodovodního řadu PVC DN 150, místní komunikace p.č. 1989/7 byla schválena 6-ti 
hlasy pro. 
 
6.3. Prodej nepot řebného majetku a materiálu  
 Starosta obce navrhnul odprodání použitých a k likvidaci určených čalouněných židlí 
ze společenského sálu. Židle byly pořízeny v roce 2004 vykazují značnou míru opotřebení a 
poškození. Navrhnul uskutečnit prodej případným zájemcům za 50,- Kč za kus. Starosta 
obce dále informoval o záměru na prodej přebytečného palivového dřeva (suché a 
zpracované) a navrhnul cenu 920,- Kč za prostorový m3. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi. 
 Prodejní cena použitých čalouněných židlí ve výši 50,- Kč za kus a prodejní cena 
palivového dřeva ve výši 920,- Kč za prostorový m3 byla schválena 6-ti hlasy pro. 
 
6.4. Projednání záv ěrečného ú čtu svazku obcí ASASS za rok 2012 

Starosta obce informoval o Závěrečném účtu Svazku obcí AZASS za rok 2012, který 
byl od 24. 5. do 12. 6. 2013 zveřejněn na našich úředních deskách – papírové i elektronické.  

Hospodaření svazku za rok 2012 bylo přezkoumáno, v souladu s § 53 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, finančním odborem krajského úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“.  

Návrh závěrečného účtu byl projednán kontrolním orgánem SO AZASS - kontrolní 
komisí a výborem SO AZASS a doporučen jimi ke schválení nejvyššímu orgánu svazku - 
členské schůzi SO AZASS. Ta závěrečný účet projednala a schválila na svém jednání dne 
12.6.2013.   

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí. 
 

6.5.  Projednání záv ěrečného ú čtu  a výro ční zpráva Mikroregonu Poli čsko  
Starosta obce informoval o znění těchto dokumentů a o zveřejnění na našich 

úředních deskách - závěrečný účet, výroční zpráva a zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření se závěrem bez výhrad. Schváleno na členské schůzi 5. 6. 2013. 
 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí. 
 
6.6.  Projednání záv ěrečného ú čtu Svazku majitel ů skupinového vodovodu Poli čsko  

Starosta obce informoval o jeho znění - bylo také zveřejněno na našich úředních 
deskách. Schváleno na členské schůzi SMSV 6. 6. 2013. 
 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí. 
 



Bod 7. – Diskuze  
Starosta obce informoval o činnostech v obci v posledním období, seznámil přítomné 

se stavem přestavby mateřské školy v Sádku, s opravou místních komunikací, opravou 
střechy prodejny a pohostinství atd. 
 
Bod 8. – Návrh na usnesení 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení ze zasedání: 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IV-12-2009676/VB/1, Kamenec u Poličky, Kadlec, p.č.320/4 – kvv,nn. 
Dotčenými pozemky jsou p.č. 159/3 a 1962. 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 432/1 – 
zahrada, o výměře 2017 m2 v obci a v katastrálním území Kamenec u Poličky, zapsané na 
listu vlastnictví číslo 10001. 
Schválená prodejní cena je 48.340,- Kč za podmínek, že kupující pan MUDr. Roman Gapa, 
Eimova 294, 572 01 Polička, uhradí dále náklady na vypracování kupní smlouvy a správní 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu akce Oprava povrchu místní komunikace včetně odvodnění p.č. 1988/1, 
1989/7, 1992/1, 1971, Kamenec u Poličky a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o 
dílo s firmou VHOS a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová. 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2013. 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci 
Programu obnovy venkova v roce 2013 ve výši 100.000,- Kč na pořízení komunální techniky 
- II.etapa. 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
projektové dokumentace na investiční akci Přeložka vodovodního řadu PVC DN 150, místní 
komunikace p.č. 1989/7 Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Palackého 
náměstí 160, 572 01 Polička. 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodejní cena použitých čalouněných 
židlí ve výši 50,- Kč za kus a prodejní cena palivového dřeva ve výši 920,- Kč za prostorový 
m3. 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2012. 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a výroční zprávu 
za rok 2012 Mikroregonu Poličsko. 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a výroční zprávu 
za rok 2012 Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 

Usnesení bylo přijato 6-ti hlasy pro. 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
V Kamenci u Poličky dne 18. 7. 2013 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu:  

Jan Kadidlo 
 
Rudolf Schauer 


