
Zápis číslo 23 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 26. 2. 2014 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 - dřívější odchod, hlasování do bodu 5.8 
 
Nepřítomni: Marcela Putnarová 
 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 21.00 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. 
 - Roční účetní závěrka za rok 2013. 
 - Rozpočet obce pro rok 2014. 
 - Rozpočtový výhled na období 2015 až 2017. 
 - 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 4. 12. 2013. Starosta obce dle usnesení informoval o provedeném rozpočtovém 
opatření číslo 5/2013, kterým byla provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného 
plnění na konci kalendářního roku 2013. Další úkoly stanovené v usnesení byly splněny. 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Ro ční účetní záv ěrka za rok 2013  

Starosta obce seznámil přítomné s podklady pro roční účetní závěrku roku 2013. 
Přítomné seznámil s hospodařením obce v roce 2013. 

Příjmy:  8.471.538,89 Kč 
Výdaje:  8.133.283,07 Kč 

 Zůstatek    338.255,82 Kč – bude převeden účet 432 
 Schválení roční závěrky bude následovat po přezkoumání hospodaření obce, které 
se uskuteční 7. 3. 2014. Starosta obce dále informoval o provedení inventarizace majetku 
obce dle Vnitřní směrnice k provedení inventarizace. Přítomní byly seznámeni se 
závěrečnou inventarizační zprávou. 

Dále byla podána informace o činnosti kontrolního výboru a o provedených 
kontrolách v roce 2013 – celkem provedeno 5 kontrol – bez připomínek.  



Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2013 byla 

schválena 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 3. - Rozpo čet obce pro rok 2014  

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2014 - příjmy ve 
výši 5.591.650,- Kč, výdaje ve výši 8.560.500,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 2.968.850,- 
Kč je pokryt z přebytku hospodaření předchozích let. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední 
desce dne 6. 2. 2014 a byl projednán finančním výborem. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 
přibližně ve výši skutečnosti roku 2013, nejsou rozpočtovány žádné dotace. Ve výdajích jsou 
rozpočtovány nejvyšší výdaje na dokončení opravy místní komunikace a na vybudování 
zázemí pro komunální techniku. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočet obce pro rok 2014 byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. – Rozpo čtový výhled obce na roky 2015, 2016 a 2017 
 Starosta obce informoval o povinnosti obce mít sestavený a schválený rozpočtový 
výhled na 2 až 5 let. Předložil návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2015, 2016 a 2017, 
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 2015 až 2017 byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 5. Různé 
5.1 Žádost o p říspěvek Oblastní charit ě Poli čka na rok 2014  

Starosta obce informoval o žádosti na poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Polička. 
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. 
 
5.2 Smlouva o spolupodílu na projektu a smlouva o p ůjčce 

Starosta obce navázal na jednání zastupitelstva 22. 5. 2013 a rozhodnutí zapojení se 
do projektu spolupráce místních akčních skupin pro rozvoj činnosti místních knihoven 
„Nezapomeňte (se) vrátit“. Smyslem projektu je rozvoj činnosti knihoven na malých obcích 

Pro realizaci projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“ je třeba schválit smlouvu o 
spolupodílu na projektu - tzn. náš podíl 10% z celkové ceny projektu pro naši obec částka 
8.700,- Kč - splatná do 1. 4. 2014. 
 Dále pro předfinancování celého projektu ze strany MAS Poličsko je navržena 
smlouva o půjčce mezi Obcí Kamenec u Poličky a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, podle 
které obec půjčuje částku 78.300,- Kč (tj. 90% nákladů z ceny projektu pro naši obec). 
Čerpání půjčky v termínu do 1. 4. 2014, splacení půjčky po obdržení dotace – nejpozději do 
30. 11. 2015. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o spolupodílu obce Kamenec u Poličky na realizaci projektu „Nezapomeňte 
(se) vrátit“ byla přijata 8-mi hlasy pro. 

Smlouva o půjčce občanskému sdružení MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v rámci 
realizace SPL na předfinancování realizace projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“ byla přijata 8-
mi hlasy pro. 

 
 
 



5.3 Smlouva o sdružování prost ředků na nákup vým ěnného fondu pro knihovny 
Starosta obce informoval o pokračování spolupráce obcí ve sdružování prostředků 

na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Starosta obce podal návrh 
poskytnout pro rok 2014 stejnou částku jako v roce předchozím tj. 5,- Kč na obyvatele. 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. 
 
5.4 Standardizace MAS Sdružení pro rozvoj Poli čska  

Starosta obce informoval, že v současné době stojí MAS před několikastupňovým 
schvalovacím procesem, kterým musí projít, aby mohla nadále pokračovat  v realizaci 
metody LEADER a v čerpání evropských dotací v novém programovacím období 2014 – 
2020. Prvním stupněm je tzv. standardizace MAS (přijatelnost MAS), dalším stupněm je 
schválení SCLLD =  integrované strategie rozvoje území. Jednou z podmínek, které 
vyplývají ze standardů a musí MAS splnit,  je, že všechny obce naší MAS schválí zařazení 
svého správního území do území působnosti MAS Sdružení pro rozvoj Poličska z.s. na 
období 2014 – 2020. Schválením zařazení do území působnosti SCLLD obci nevznikají 
finanční závazky vůči MAS. 

 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zařazení svého správního území 
do území působnosti SCLLD MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. na období 2014 – 2020 
8-mi hlasy pro. 
 
5.5 Informace o projektu Podpora meziobecní spolupr áce 

Starosta obce informoval o projektu Svazu měst a obcí Podpora meziobecní 
spolupráce v našem regionu. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj 
meziobecní spolupráce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Polička.  
Výsledkem by měl být ucelený materiál – strategie jako podklad pro spolupráci obcí např. 
v oblasti společného postupu v odpadovém hospodářství, nákupu energií, školství, dopravy 
apod. 
 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí projekt Podpora meziobecní 
spolupráce. 
 
5.6 Systém náležité pé če 

Starosta obce informoval o nařízení Evropského parlamentu č. 995/2010, které 
ukládá hospodářským subjektům (vlastníkům pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud 
jsou předmětem těžby a uvádění na trh) povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité 
péče. Kromě systému náležité péče musí vlastník lesa odevzdávat informace o výsledcích 
svého hospodaření podle vyhlášky č. 285/2013 Sb. (v režimu § 40 lesního zákona, č. 
289/1995 Sb.) do Centrální evidence systému náležité péče, jejímž správcem je rovněž 
ÚHÚL. Data lesní hospodářské evidence (LHE) odevzdává ve smyslu zákona č. 289/1995 
Sb. orgánu státní správy lesů na obec s rozšířenou působností (ORP). 
  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Systém náležité péče pro rok 2014 
na majetku obce Kamenec u Poličky jako hospodářského subjektu 8-mi hlasy pro. 
 
5.7 Nabídka kontejneru na sb ěr textilu   

Starosta obce informoval o nabídce na umístění kontejneru pro sběr oděvů, obuvi a 
textilu od společnosti Revenge, a.s. Praha. Při umístění v délce trvání jednoho roku platba 
500,- Kč do rozpočtu obce. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 



Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o umístění a provozování 
kontejneru pro sběr oděvů, obuvi a textilu se společností Revenge, a.s. Praha 8-mi hlasy 
pro. 
 
5.8 Pořízení mul čovače 

Starosta obce informoval o potřebě pořízení mulčovače ke komunálnímu traktoru a 
to s dostatečným předstihem před sezónou. Nákup techniky bude řešen prostřednictvím 
svazku obcí Mikroregion Poličsko z dotačního programu Drobná komunální technika pro 
obce Mikroregionu Poličsko v roce 2014. Cenová relace předběžných nabídek je od 60.000,- 
do 115.000 Kč. Starosta obce podal návrh na schválení pořízení mulčovače ke 
komunálnímu traktoru s pověřením starosty a místostarosty obce výběrem nevýhodnějšího 
řešení. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Návrh byl schválen 8-mi hlasy pro. 
 
5.9 Veřejně prosp ěšné práce v roce 2014 
 Starosta obce informoval o programu a podmínkách veřejně prospěšných prací 
v roce 2014. Je omezen počet pracovních míst, omezeno opakovné zaměstnávání, velmi 
přísná kritéria pro nové uchazeče. Podána žádost o příspěvek na vytvoření pracovních 
příležitostí podporu pracovních míst od 1. 3. 2014 – vše podléhá schválení krajskou komisí 
Úřadu práce v Pardubicích, a to 1 x za měsíc. Dále informoval o zajištění provozu 
komunálního traktoru. Starosta obce podal návrh - pokud se nepodaří adekvátně vytvořit 
pracovní místo na obsluhu komunálního traktoru s příspěvkem úřadu práce, vytvořit pro 
tento účel jedno pracovní místo na dobu určitou z prostředků obce. 

Zastupitelstvo obce stav programu VPP bere na vědomí a schvaluje v případě 
nutnosti zřízení jednoho pracovního místa na dobu určitou z prostředků obce 7-mi hlasy pro. 

 
5.10 Schválení aktualizace Programu obnovy venkova 

Starosta obce informoval o potřebě aktualizace Místního programu obnovy venkova 
a Strategického rozvojového plánu obce, který byl schválen 22. 9. 2011. Od té doby se 
z něho některé akce již podařilo zrealizovat – stanovujeme tedy další cíle na další rozvoj a 
směřování obce. Starosta  poté představil programu po jednotlivých obdobích do roku 2025. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Místní program obnovy venkova obce Kamenec u Poličky a Strategický rozvojový 
plán byl přijat 7-mi hlasy pro. 
 
5.11 Další informace 
Starosta obce dále informoval: 
a) Temín zahájení pokračování opravy místní komunikace dle vývoje počasí - možné od 10. 
3. při současném stavu počasí. 
 
b) Změna názvu autobusových zastávek – projednána změna názvu zastávky Kamenec - 
hostinec na Kamenec - horní a Kamenec – ZD na Kamenec – obecní úřad. 
 
c) Nabídka na uskutečnění zájezdu na divadelní představení na Kunětickou horu 27. 6. – 
pro pravděpodobnou malou účast přehodnoceno a bude nabídnut zájezd do Národního 
divadla. 
 



d) Informace o uskutečněných akcích – výsledek Tříkrálové sbírky v obci - 17.543,- Kč, 
v úterý 11. 2. se uskutečnil prázdninový výlet na bazén do Litomyšle – účast 45 osob. 
 
e) Plánované akce: 
- nabídka pro ženy – Jarní aranžování ve čtvrtek 6. 3. 18.00 hod. 
- Beseda s důchodci se uskuteční 5. 4. 
- Čarodějnice v areálu Pod Lipou se uskuteční ve středu 30. 4. 
- Lampiónový průvod ve středu 7. 5. 
- Dětský den v neděli 22. 6.  
 
Bod 6. – Diskuze 

V diskuzi paní Hana Popelková poukázala na špatně funkční příkop podél hlavní 
komunikace, který tvoří hranici mezi KÚ Kamenec u Poličky a KÚ Polička. O této situaci byla 
následně vedena širší debata. Starosta obce přislíbil vyčištění příkopu vlastními silami a 
pokusit se problém řešit ve spolupráci s městem Poličkou a se Správou silnic Pardubického 
kraje. 
 
Bod 7. – Návrh na usnesení  

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí projednání podkladů k roční 
účetní závěrce za rok 2013 a zprávu Kontrolního výboru o provedených kontrolách v roce 
2013. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2013. 
 
3) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Kamenec u Poličky pro rok 2014. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015, 2016 a 
2017. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
20.000,- Kč Oblastní charitě Polička, Vrchlického 22, Polička, IČO: 49325515. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o spolupodílu obce Kamenec 
u Poličky na realizaci projektu  „Nezapomeňte (se) vrátit“ – finanční spoluúčast ve výši 
8.700,- Kč splatná do 1. 4. 2014. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o půjčce občanskému 
sdružení MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v rámci realizace SPL na předfinancování 
projektu  „Nezapomeňte (se) vrátit“ ve výši 78.300,- Kč. Čerpání půjčky v termínu do 1. 4. 
2014. 
 
8) 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. 
 



9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zařazení svého správního území do 
území působnosti SCLLD1  MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.  na období 2014 – 2020.  
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí projekt Podpora meziobecní 
spolupráce. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Systém náležité péče pro rok 2014 na 
majetku obce Kamenec u Poličky jako hospodářského subjektu. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o umístění a provozování 
kontejneru pro sběr oděvů, obuvi a textilu se společností Revenge, a.s. Praha. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pořízení mulčovače ke komunálnímu 
traktoru a to prostřednictvím svazku obcí Mikroregion Poličsko z dotačního programu 
Drobná komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2014. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu a místostarostu obce výběrem nejvýhodnější nabídky. 
 
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 a schvaluje v případě nutnosti zřízení jednoho pracovního místa na dobu určitou 
z prostředků obce. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy 
venkova obce Kamenec u Poličky a aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce 
Kamenec u Poličky s platností do roku 2025. 
 
Usnesení ze zasedání bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
V Kamenci u Poličky dne 28. 2. 2014 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bohumil Novák 
  
 

Rudolf Schauer 

                                                 
1 SCLLD – strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na 
území MAS – propojuje subjekty na území, jejich záměry a zdroje  ( obdoba stávající integrované strategie 
rozvoje území). 
 
 


