
Zápis číslo 21 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky 

konaného dne 5. 9. 2013 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky 

 
Přítomni: Petr Šváb, Jiří Groulík, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. 
Bohumil Novák, Rudolf Schauer. 
 
Omluveni: Ing. Alena Cejpová 
Nepřítomni: Marcela Putnarová 
 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.10 hod, ukončení ve 20.15 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Jan Kadidlo 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák 
Návrhová komise: Luboš Kadidlo, Rudolf Schauer 
Složení bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

- Projednání námitek uplatněných k návrhu Územního plánu Kamenec u Poličky 
 - Různé 
 - Diskuse 
 - Usnesení 
Program jednání byl přijat 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 
 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
obce dne 17. 7. 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. - Projednání námitek uplatněných k návrhu Územního plánu Kamenec u 
Poličky 

Starosta obce informoval o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu 
Kamenec u Poličky. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky projednalo námitky uplatněné 
k návrhu územního plánu Kamenec u Poličky a doporučuje provedení vypořádání 
uplatněných námitek k vymezené ploše Z13 ve smyslu úpravy plochy dle přílohy. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Provedení vypořádání uplatněných námitek k vymezené ploše Z13 ve smyslu úpravy 

této plochy dle přílohy bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 3. – Různé 
3.1. Rozpočtové opatření číslo 3/2013 



Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 3/2013. 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 
jsou plněny na 80% - 5.963.217,- Kč, výdaje na 50% - 5.053.904,- Kč. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtové opatření číslo 3/2013 bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
3.2. Oprava povrchu místní komunikace 

Starosta obce informoval o stavu akce Oprava povrchu místní komunikace p.č. 
1988/1, 1989/7, 1992/1, 1971. Informoval o plánované odstávce dodávky pitné vody ve 
spodní části obce z důvodu přepojení hlavního vodovodního řadu. Dále přednesl návrh na 
rozšíření opravy povrchu komunikace na p.č. 1971 o délku 40 m tak, aby oprava byla již 
kompletní. Projednán byl také další postup při opravě komunikace ve spodní části 
komunikace v trase přeložky hlavního vodovodního řadu, kde byly provedeny zásadní 
výkopové práce v celé šířce vozovky. Z hlediska zajištění maximální kvality bylo navrženo 
ponechat konečnou úpravu povrchu komunikace v tomto úseku až na jarní měsíce roku 
2014. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi, ve které byly prodiskutovány všechny 
možné varianty řešení oprav místních komunikací, a to hlavně těch, které nemají 
v současné době adekvátní podloží. 

Návrh na rozšíření opravy místní komunikace a provedení konečného povrchu 
v části místní komunikace p.č. 1988/1, 1989/7 a 1992/1 na jaře roku 2014 byl schválen 7-mi 
hlasy pro. 

 
3.3. Dotace z POV Pardubického kraje a dotace z Mikroregionu Poličsko 

Starosta obce informoval o termínu pro podání žádosti o dotaci z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje pro rok 2014. V předchozích letech získala obec z tohoto 
programu prostředky na pořízení komunálního traktoru a příslušenství. Byl podán návrh 
zpracovat žádost o dotaci z programu POV na plánovanou stavbu garáže pro komunální 
techniku. Starosta obce dále informoval o žádosti o dotaci z programu Drobná komunální 
technika pro obce Mikroregionu Poličsko pro rok 2014. Z tohoto programu jsme v roce 2013 
získali dotaci na pořízení zametače ke komunálnímu traktoru. Bylo dohodnuto zapojit se do 
tohoto programu v roce 2014, pokud v rámci Mikroregionu tato možnost pro naši obec bude. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 
2014 a  zapojení obce do žádosti o poskytnutí dotace na rok 2014 z programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
3.4. Navýšení příspěvku Mikroregionu Poličsko pro MAS SpRP pro rok 2014 
 Starosta obce informoval o žádosti MAS sdružení pro rozvoj Poličska na navýšení 
příspěvku Mikroregionu Poličsko. V současné době obce sdružené pod hlavičku 
Mikroregionu Poličsko hradí Mikroregionu Poličsko 3,- Kč na obyvatele za rok. Z těchto 
prostředků je 1,- Kč odváděna pro zajištění provozu MAS SpRP. V roce 2014 v rámci 
překlenovacího období tyto prostředky nebudou dostatečné. Proto byl podán návrh na 
zvýšení členského příspěvku jednotlivých členských obcí na 7,- Kč obyvatele ze kterého 5,- 
Kč na obyvatele bude převedeno pro potřeby MAS Sdružení pro rozvoj Poličska. Toto 
navýšení bude platné pouze pro rok 2014. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje navýšení příspěvku Mikroregionu 
Poličsko pro MAS SpRP o.s. pro rok 2014 7-mi hlasy pro. 



3.5. Zřízení veřejné sbírky 
 Starosta obce informoval o těžkém úraze páteře pana Tomáše Jílka, seznámil 
přítomné se současným stavem jeho zranění a možnostech další léčby. Dále informoval o 
velké vlně pomoci a potřebě rodiny dát této pomoci řád a smysl. Informoval o možnostech 
obcí využít zákon číslo 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách s povolením a dohledem 
Pardubického kraje. Takto zřízená sbírka nevyžaduje žádné finanční náklady obce, je 
vedena zcela nezávisle na rozpočtu a účetnictví obce, má svůj vlastní běžný účet, ze 
kterého jsou finacovány jen skutečné potřeby zraněného. Celý chod sbírky je kontrolován 
Pardubickým krajem, vždy musí sbírka přesně splňovat účel, na který je povolena a ke 
kterému je určena. Starosta obce navrhnul, pokusit ze strany naší obce pomoci a sbírku na 
pomoc Tomáši Jílkovi zřídit pod hlavičkou naší obce. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zřízení veřejné sbírky pod 
dohledem  Krajského úřadu Pardubického kraje dle zákona číslo 117/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pro účel zajištění pomoci panu Tomáši Jílkovi 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 7. – Diskuze 

Starosta obce informoval o činnostech v obci v posledním období. 
 
Bod 8. – Návrh na usnesení 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení ze zasedání: 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky projednalo námitky uplatněné k návrhu územního 
plánu Kamenec u Poličky a doporučuje provedení vypořádání uplatněných námitek 
k vymezené ploše Z13 ve smyslu úpravy této plochy dle přílohy. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2013. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky projednalo současný stav akce Oprava povrchu 
místní komunikace p.č. 1988/1, 1989/7, 1992/1, 1971, schvaluje rozšíření opravy a 
provedení konečného povrchu v části místní komunikace p.č. 1988/1, 1989/7, 1992/1 na jaře 
roku 2014. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na 
rok 2014 v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na realizaci stavby garáže 
pro komunální techniku a schvaluje zapojení obce do žádosti o poskytnutí dotace na rok 
2014 z programu Drobná komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje navýšení příspěvku Mikroregionu 
Poličsko pro MAS SpRP o.s. z 1,- Kč/obyvatel na 5,- Kč/obyvatel a tím tedy navýšení 
příspěvků  Mikroregionu Poličsko z 3,- Kč/obyvatel na 7,- Kč/obyvatel s platností od 
1.1.2014 do 31.12.2014. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zřízení veřejné sbírky pod dohledem  
Krajského úřadu Pardubického kraje dle zákona číslo 117/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, pro účel zajištění pomoci panu Tomáši Jílkovi, bytem Široký Důl 63, 572 01 
Polička. 
 
V Kamenci u Poličky dne 9. 9. 2013 



 
 
Zapisovatel:   Jan Kadidlo 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  

Ing. Stanislav Urban 
 
 
 
 
 Ing. Bohumil Novák 


