
Zápis číslo 25 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 19. 6. 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, Ing. Stanislav Urban 
 
Nepřítomni: Marcela Putnarová 
 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 20.10 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák 
Návrhová komise: Jan Kadidlo, Jiří Groulík 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 

 2. Vydání Územního plánu Kamenec u Poličky 

 3. Rozpočtové opatření číslo 2/2014 

 4. Závěrečný účet svazku obcí ASASS za rok 2013 

 5. Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2013 

 6. Členství obce v MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. 

 7. Různé 

 8. Diskuse 

 9. Usnesení 

Program jednání byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 1. Kontrola usnesení 
 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
dne 23. 4. 2014. Starosta obce dle usnesení informoval o splnění a o rozpracování 
stanovených úkolů. 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Vydání Územního plánu Kamenec u Poli čky 

Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o projednání návrhu Územního plánu 
Kamenec u Poličky a s Důvodovou zprávou pro jednání zastupitelstva obce. Starosta obce 
dále zrekapituloval celý proces práce na novém územním plánu obce a seznámil 
s celkovými náklady z rozpočtu obce. Územní plán vydává zastupitelstvo obce opatřením 
obecné povahy podle správního řádu. 

 Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi, dále následovalo hlasování o přijetí 
následujích bodů: 

1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu 
Územního plánu Kamenec u Poličky předloženou pořizovatelem. 



2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), 
konstatuje, že návrh Územního plánu Kamenec u Poličky je v souladu s Politikou územního 
rozvoje České republiky, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební 
zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 
vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy č. 
1/2014 Územní plán Kamenec u Poličky. 

Výše uvedené body 1 až 3 byly přijaty 8-mi hlasy pro. 
 

Bod 3. Rozpo čtové opat ření číslo 2/2014  
Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 2/2014. 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 uskutečněných, rozpracovaných a plánovaných 
akcích. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtové opatření číslo 2/2014 bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 

Bod 4. Projednání záv ěrečného ú čtu svazku obcí ASASS za rok 2013 
Starosta obce informoval o Závěrečném účtu Svazku obcí AZASS za rok 2013, který 

byl od 23. 5. do 12. 6. 2014 zveřejněn na našich úředních deskách – papírové i elektronické.  
Hospodaření svazku za rok 2013 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 
11. 6. 2014.   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 

Bod 5. Projednání záv ěrečného ú čtu svazku obcí Mikroregon Poli čsko  
Starosta obce seznámil se Závěrečným účtem svazku, z výroční zprávou a se 

zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 se závěrem bez výhrad. Všechny 
tyto dokumenty byly zveřejněny na našich úředních deskách, byly projednány a schváleny 
na členské schůzi svazku 28. 5. 2014. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 

Bod 6. Členství obce v MAS Sdružení pro rozvoj Poli čska o.s. 
Starosta obec informoval o Standardizaci MAS. Jedním z navrhovaných standardů je 

rovné hlasovací právo všech členů volených orgánů MAS. Naše MAS má za veřejný sektor, 
tedy za obce, jediného člena Mikroregion Poličsko, který dle současného jednacího řádu má 



právo na 1 hlas na 2tis. obyvatel. Pokud by obec vstoupila do organizace MAS sama, jako 
jeden člen, tím by si vytvořila podmínky pro to, aby její zástupce mohl být volen do volených 
orgánů MAS a rozhodovat o chodu MAS.  

Starosta obce navrhnul, aby obec se stala členem MAS Sdružení pro rozvoj Poličska 
o.s., samostatně. Seznámil přítomné se zněním stanov organizace. Dále navrhnul aby obec 
zastupoval ve věci hlasování a jednání na schůzích orgánů MAS Sdružení pro rozvoj 
Poličska o.s. starosta obce. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje členství obce Kamenec u Poličky 
v organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., se sídlem Sulkovská 340, 569 92 
Bystré, IČO 270 308 22  - schváleno 8-mi hlasy pro. 

Obec Kamenec u Poličky bude zastupovat ve věci hlasování a jednání na schůzích 
orgánů  MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. starosta obce - schváleno 8-mi hlasy pro. 

 
Bod 7. Různé 
7.1. Stanovení po čtu členů zastupitelstva pro volební období 2014 - 2018 

Starosta obce v souvislosti s podzimními komunálními volbami navrhnul ke schválení 
počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 – 2018 na 9 členů. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů zastupitelstva obce Kamenec u Poličky 
pro volební období 2014 – 2018 na 9 členů 8-mi hlasy pro. 
 
7.2. Oprava osv ětlení v areálu Pod Lipou 
 Starosta obce informoval o záměru opravit část osvětlení v areálu Pod Lipou, v 
nejstarší části areálu nad prostorem parketu a laviček. Důvodem je havarijní stav 
současných sloupů osvětlení, které jsou za hranicí životnosti kovových konstrukcí a 
elektrovýzbroje. Starosta obce informoval o cenové nabídce od firmy Elektro VKV Svitavy 
s provedením opravy za vzájemné spolupráce s obcí stejně, jako byla řešena přeložka části 
veřejného osvětlení v jarních měsících. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje provedení opravy části osvětlení 
v areálu Pod Lipou firmou Elektro VKV spol. s r.o. Svitavy 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 8. Diskuze 
 Starosta obce poděkoval členům výjezdové jednotky hasičů za okamžitou pomoc při 
řešení následků přivalových srážek 28. 4. v odpoledních hodinách a 23. 5. v pozdních 
večerních hodinách. Poděkoval také za rychlý výjezd jednotky k požáru domu čp. 72. 
 Dále informoval o uskutečnění kontroly HZS Pardubického kraje dne 9. 6. na 
připravenost obce na řešení krizových situací a ochranu obyvatelstva – výsledek kontroly 
bez závad a připomínek. 

Starosta obce informoval o uskutečněných a o plánovaných akcích – uskutečnil se 
tradiční Slet čarodějnic 30. 4., 7. 5. Lampiónový průvod, 7. 6. zájezd do Národního divadla 
v Praze, v areálu Pod Lipou proběhly dva závody – okrskové a následně okresní kolo 
v požárním sportu mužů a žen. 

V areálu Pod Lipou je od 1. 6. v provozu kiosek s občerstvením – rozšířené služby o 
půjčování sportovního vybavení. Úspěch má nyní rozšíření vybavení areálu - nově 
basketbalové koše, florbalové branky, trampolína, atd. V neděli 22. 6. se v areálu Pod Lipou 
uskuteční Dětský den. 

V sobotu 28. 6. se jako obec zúčastníme Festivalu České Besedy v Kostěnicích.  



  Starosta obce informoval o provedené změně v jízdním řádu – posunutí školního 
autobusu (tzv.vyvážky). 

 
Bod 9. Návrh na usnesení  

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 

1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu 
Územního plánu Kamenec u Poličky předloženou pořizovatelem. 

2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), 
konstatuje, že návrh Územního plánu Kamenec u Poličky je v souladu s Politikou územního 
rozvoje České republiky, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje. 

3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební 
zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 
vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy č. 
1/2014 Územní plán Kamenec u Poličky. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2014. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2013. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregon Poličsko za rok 2013. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje členství své obce Kamenec u Poličky 
v organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., se sídlem Sulkovská 340, 569 92 
Bystré, IČO 270 308 22. Zástupci obce byli seznámeni s právy a povinnostmi člena MAS 
Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. vyplývajícími z platných stanov organizace, které jsou 
přílohou tohoto usnesení. Obec Kamenec u Poličky bude zastupovat ve věci hlasování a 
jednání na schůzích orgánů MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. starosta obce.  
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje počet členů zastupitelstva obce 
Kamenec u Poličky pro volební období 2014 – 2018 na 9 členů. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje provedení opravy části osvětlení 
v areálu Pod Lipou firmou Elektro VKV spol. s r.o. Svitavy. 
 
Usnesení ze zasedání bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 



 
V Kamenci u Poličky dne 19. 6. 2014 
 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo 
  
 
 

Ing. Bohumil Novák 


