
Zápis číslo 24 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 
 
Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák, Ing. Alena Cejpová, 
Rudolf Schauer, Jiří Groulík 
 
Omluveni: Ing. Stanislav Urban 
 
Nepřítomni: Marcela Putnarová 
 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 20.45 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo, Rudolf Schauer 
Návrhová komise: Jan Kadidlo, Ing. Bohumil Novák 
Složení bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 
 - Závěrečný účet obce za rok 2013 
 - Rozpočtové opatření číslo 1/2014 
 - Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje 
 - Vyhodnocení výběrového řízení zakázky malého rozsahu 
 - Majetkoprávní záležitosti 
 - Různé 
 - Diskuse 

 - Usnesení 
Program jednání byl přijat 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 1. Kontrola usnesení 
 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
dne 26. 2. 2014. Starosta obce dle usnesení informoval o splnění stanovených úkolů. 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013 

Starosta obce informoval, že dne 7. 3. 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. 

Starosta obce informoval, že po provedeném přezkoumání hospodaření mohl být 
sestaven závěrečný účet obce za rok 2013, který byl dne 14. 3. 2014 vyvěšen na úřední 
desce obce v listinné i elektronické podobě. Starosta obce seznámil přítomné se 
závěrečným účtem obce za rok 2013 včetně jeho příloh. 



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  
 Před hlasováním o schválení předchozích bodů byl dán prostor pro diskusi. 
Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2013 a Roční účetní závěrka obce za rok 2013 byla schválena 7-mi 
hlasy pro. 

 
Bod 3. Rozpočtové opatření číslo 1/2014 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 1/2014. 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 2014. 

Starosta obce dále informoval o dokončené opravě místní komunikace ve spodní 
části obce a nákladech za provedené práce. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtové opatření číslo 1/2014 bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje 

Starosta obce informoval o schválené dotaci z Pardubického kraje na pořízení 
vybavení výjezdové jednotky. Dotace je poskytnuta účelově na pořízení kalového čerpadla, 
a to ve výši 70 % pořizovací ceny, maximálně 10.000,- Kč. Vyúčtování musí být provedeno 
do 31. 10. 2014. Podmínkou pro přijetí dotace je schválení smlouvy o poskytnutí dotace. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 
2014 byla schválena 7-mi hlasy pro. 

Starosta obce informoval o schválené dotaci z Pardubického kraje na vybudování 
zázemí pro komunální techniku – Novostavbu garáže a skladu ve výši 100.000,- Kč 
z Programu obnovy venkova. Podmínkou pro přijetí dotace je schválení smlouvy o 
poskytnutí dotace. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova byla schválena 7-mi hlasy 
pro. 
 
Bod 5. Vyhodnocení výběrového řízení zakázky malého rozsahu 

 Starosta obce informoval o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – 
Novostavba garáže a skladu pro komunální techniku. Celkem bylo poptáno 8 dodavatelů, 7 
z nich předložili své nabídky. 

Po jejich vyhodnocení byla jako nejvýhodnější posouzena nabídka firmy Přemysl 
Zobač, Pomezí 158, 569 71 Pomezí. Celková nabídková cena je 2.085.706,- včetně DPH a 
tato cena je z hodnocených nabídek nejnižší. Starosta obce seznámil přítomné s návrhem 
smlouvy o dílo. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje 7-mi hlasy pro výběr dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu akce Novostavba garáže a skladu p.č. 866/44 a 866/48 v 
KÚ Kamenec u Poličky a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou Přemysl 
Zobač, Pomezí 158, 569 71 Pomezí. 

 
 



Bod 6. Majetkoprávní záležitosti 
6.1. Smlouva o zřízení věcného břemene 

Starosta obec informoval o smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IP-12-
2004526/VB/2 na stavbu Kamenec u Poličky, p.Urban – nový odběr knn. Dotčeným 
pozemkem v majetku obce je pozemek p.č. 933/5. Projednáváno bylo již na zasedání 
zastupitelstva 17. 7. 2013, kdy byla schválena smlouva o smlouvě budoucí. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2004526/VB/2, Kamenec u Poličky, 
Urban, nový odběr knn byla schválena 7-mi hlasy pro. 
 
6.2. Smlouva o zřízení věcného břemene 

Starosta obec informoval o smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo 
IP-12-2004587/VB/2 na stavbu Kamenec u Poličky, p.Vávra – nové OM, knn. Dotčenými 
pozemky v majetku obce jsou p.p.č. 1948/1 a 1948/7. Projednáváno bylo již na zasedání 
zastupitelstva 27. 2. 2013, kdy byla schválena smlouva o smlouvě budoucí. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2004587/VB/2 na stavbu Kamenec 
u Poličky, p.Vávra – nové OM, knn byla schválena 7-mi hlasy pro. 
 
6.3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene 

Starosta obec informoval o smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu číslo IV-12-201273/VB/1, 
Kamenec u Poličky, knn - obec. Dotčenými pozemky v majetku obce jsou p.p.č. 866/4, 
933/5, 935, a 2035/2. Jedná se o přívod elektrické energie ke stavbě garáže a skladu 
komunální techniky. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouva o právu provést stavbu číslo IV-12-201273/VB/1, Kamenec u Poličky, knn – obec, 
byla schválena 7-mi hlasy pro. 
 
6.4. Záměr obce na koupi pozemku p.p.č. 84/2 

Starosta obce přednesl záměr obce na koupi pozemku ve vlastnictví pana Vojtěcha 
Popelky, bytem Švermova 388, Dolní Předměstí, 572 01 Polička. Zakoupením pozemku 
dojde k narovnání vlastnických vztahů u místní komunikace p.p.č. 1990/2. 

Jedná se o pozemek označený jako pozemková parcela číslo 84/2 - trvalý travní 
porost o výměře 146 m2, který byl oddělen geometrickým plánem číslo 494-1/2014 
z pozemku označeného jako pozemková parcela číslo 84. 
Byla navržena kupní cena 30,- Kč za 1 m2, což při výměře převáděného pozemku 146 m2 
představuje částku 4380,- Kč za podmínky, že obec Kamenec u Poličky uhradí náklady na 
vypracování kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zakoupení pozemku označeného jako pozemková parcela číslo 84/2 od pana 
Vojtěcha Popelky, bytem Švermova 388, Dolní Předměstí, 572 01 Polička dle navržených 
podmínek bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
6.5. Zádost o pronájem horní požární nádrže 
 Starosta obce informace o žádosti pana Báči z Oldřiše na pronájem horní požární 
nádrže pro rybářskou činnost. Žádost byla prodiskutována a bylo navrženo žádost o 



pronájem zamítnout z důvodu vlastního určení vodní plochy – jeden z hlavních zdrojů 
požární vody v obci. 

Pronájem horní požární nádrže pro rybářskou činnost nebyl schválen 7-mi hlasy. 
 
6.6. Pozemky p.Nykl 
 Starosta obce informoval o novém otevření problematiky pozemků ve vlastnictví 
pana Miroslava Nykla, kterého nyní nově zastupuje advokátní kancelář Milan Břeň s.r.o. 
Svitavy. Seznámil s aktuálním návrhem řešení z jejich strany. Starosta obce stručně 
zrekapituloval vývoj této záležitosti, na poslední nabídku obce na odkoupení pozemků v roce 
2012 nebylo reagováno. V diskusi byla problematika zastupitelstvem projednána a vyšel z ní 
návrh, který starosta obce přednesl ke schválení: 
 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s odkoupením pozemků v majetku 
pana Miroslava Nykla, bytem Kamenec u Poličky 95, 572 01 Polička, které jsou dotčeny 
místní komunikací. Zastupitelstvo obce navrhuje uskutečnit odkoupení pozemků za cenu 
obvyklou. Cena obvyklá byla pro uvedené pozemky stanovena znaleckým posudkem, 
zpracovaným panem Vladimírem Karlíkem, Hrnčířská 268, Litomyšl ve výši 50,- Kč/m2. 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s jednostranným návrhem kupní ceny ve výši minimálně 
270,- Kč/m2.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování nového geometrického plánu na náklady 
obce, ale pouze za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi obcí 
Kamenec u Poličky a panem Miroslavem Nyklem, ve které se smluvní strany dohodnou na 
odkoupení dotčených pozemků pod místní komunikací. 
 Zastupitelstvo obce dále souhlasí, v případě uskutečnění koupě pozemků, s úhradou 
nákladů na vypracování kupní smlouvy a s úhradou správního poplatku za vklad do katastru 
nemovitostí. 

Návrh byl přijat 7-hlasy pro. 
 
Bod 7. Různé 
7.1 Vnitřní směrnice 

Starosta obce informoval o potřebě schválení vnitřní směrnice Odpisový plán 
dlouhodobého majetku a účetní odpisy. Jedná se o úpravu naší stávající směrnice dle 
požadavků legislativy. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi.  
 Vnitřní směrnice Odpisový plán dlouhodobého majetku a účetní odpisy byla přijata 7-
mi hlasy pro. 
 
7.2. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využítí odpadů z obalů 

Starosta obce informoval o novém návrhu smlouvy o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů se společnosti EKO-KOM, a.s. Nová smlouva je upravena především 
z hlediska ustanovení nového občanského zákoníku. Před hlasováním byl dán prostor 
k diskusi. 

Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-
KOM, a.s. Praha byla schválena 7-mi hlasy pro. 
 
7.3. Zatrubnění příkopu 
 Starosta obce informoval o záměru zatrubnění příkopu podél místní komunikace 
směrem k areálu společnosti Kytos a k místu stavby garáže pro komunální techniku. 
Informoval o zpracovaném projektu, cenových nabídkách ve vztahu k technickému řešení. 
Byla představena nabídka od společnosti DS Delta, která byla po technické stránce 



vyhodnocena jako nejoptimálnější, termín realizace červen - červenec 2014. Před 
hlasováním byl dán prostor k diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje přidělení zakázky a Zatrubnění 
příkopu p.č. 935 a 2035/ v KÚ Kamenec u Poličky společnosti DS Delta s.r.o. Lubná 183, 
569 63 Lubná 7-mi hlasy pro. 
 
7.4. Prodloužení vodovodního řadu 
 Starosta obce informoval o problematice vodovodních přípojek k novému rodinnému 
domu p. Maura, k záměru stavby domu p. Popelky a výměny přípojky u domu p. Šafránka. 
Připojovací místo pro tyto přípojky je na hlavním vodovodním řadu na pozemku ve 
vlastnictví p.Vávry. Informoval o návrhu prodloužit hlavní vodovodní řád o cca. 40 m na 
pozemek ve vlastnictví p. Šafránka – pozemek vedle místní komunikace. I v případě 
realizace tohoto prodloužení nebude možnost připojení uživatelů a případných dalších 
nových přípojek z pozemku ve vlastnictví obce – vždy bude nutný zásah do pozemku 
v soukromém vlastnictví. Náklady na realizaci prodloužení jsou odhadovány ve výši 
100.000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 

Záměr prodloužení vodovodního řadu z pozemku p.p.č. 1599/1 přes pozemky p.p.č 
1948/1 a 1599/6 na pozemek p.p.č. 1948/8 nebyl schválen 7-mi hlasy. 
 
7.5. Další informace 
 Starosta obce dále informoval programu VPP, pracovních činnostech v obci, 
plánovaných změnách v jízdním řádu, o uskutečněných a o plánovaných akcích. 
 
Bod 8. Diskuze 

V diskuzi pan Jan Procházka zmínil problematiku přítoku vody do horní požární 
nádrže a řešení vybudování čerpacího stanoviště. Problematika byla následně diskutována, 
starosta obce se s panem Procházkou dohodl na prohlídce na místě. 

 
Bod 9. 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 2013, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2013 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 2013 takto - výsledek hospodaření 1.339.071,14 Kč převést na účet 
432 - nerozdělený zisk z minulých let. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2013. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2014. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2014. 
 



5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v rámci 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2014 ve výši 100.000,- Kč na 
vybudování budovy zázemí pro komunální techniku – Novostavba garáže a skladu. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu akce Novostavba garáže a skladu p.č. 866/44 a 866/48 v KÚ Kamenec u 
Poličky a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou Přemysl Zobač, Pomezí 
158, 569 71 Pomezí. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IP-12-2004526/VB/2, Kamenec u Poličky, Urban, nový odběr knn. Dotčeným 
pozemkem v majetku obce je p.p.č. 933/5. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene  - služebnosti číslo IP-12-2004587/VB/2, Kamenec u Poličky, Vávra, RD – nové 
odběrné místo, knn. Dotčenými pozemky v majetku obce jsou p.č. 1948/1 a 1948/7. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo 
IV-12-201273/VB/1, Kamenec u Poličky, knn – obec. Dotčenými pozemky v majetku obce 
jsou p.p.č. 866/4, 933/5, 935, a 2035/2. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku označeného jako 
pozemková parcela číslo 84/2 od pana Vojtěcha Popelky, bytem Švermova 388, Dolní 
Předměstí, 572 01 Polička za kupní cenu 30,- Kč za 1 m2, což při výměře převáděného 
pozemku 146 m2 představuje částku 4380,- Kč za podmínek, že náklady na vypracování 
kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky neschvaluje možnost pronájmu horní požární 
nádrže v majetku obce Kamenec u Poličky pro rybářskou činnost pana Báči, bytem Oldřiš 
192, 569 82 Borová. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s odkoupením pozemků v majetku 
pana Miroslava Nykla, bytem Kamenec u Poličky 95, 572 01 Polička, které jsou dotčeny 
místní komunikací. Zastupitelstvo obce navrhuje uskutečnit odkoupení pozemků za cenu 
obvyklou. Cena obvyklá byla pro uvedené pozemky stanovena znaleckým posudkem, 
zpracovaným panem Vladimírem Karlíkem, Hrnčířská 268, Litomyšl ve výši 50,- Kč/m2. 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s jednostranným návrhem kupní ceny ve výši minimálně 
270,- Kč/m2.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování nového geometrického plánu na náklady 
obce, ale pouze za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi obcí 
Kamenec u Poličky a panem Miroslavem Nyklem, ve které se smluvní strany dohodnou na 
odkoupení dotčených pozemků pod místní komunikací. 

Zastupitelstvo obce dále souhlasí, v případě uskutečnění koupě pozemků, s úhradou 
nákladů na vypracování kupní smlouvy a s úhradou správního poplatku za vklad do katastru 
nemovitostí. 
 



13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 včetně 
dodatku smlouvy číslo 1. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vnitřní směrnici Odpisový plán 
dlouhodobého majetku a účetní odpisy. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje realizaci zakázky Zatrubnění příkopu 
p.č. 935 a 2035/ v KÚ Kamenec u Poličky společností DS Delta s.r.o., Lubná 183, 569 63 
Lubná. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky neschvaluje záměr prodloužení vodovodního 
řadu z pozemku p.p.č. 1599/1 přes pozemky p.p.č 1948/1 a 1599/6 na pozemek p.p.č. 
1948/8.  
 
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. 4. 2014 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo 
  
 
 

Rudolf Schauer 


