
Zápis číslo 26 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 22. 9. 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 20.30 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 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 

 2. Rozpočtové opatření číslo 3/2014 

 3. Různé 

 4. Diskuse 

 5. Usnesení 

Program jednání byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 1. Kontrola usnesení 
 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
obce dne 19. 6. 2014. Zápis a usnesení byly zveřejněny a nebylo proti nim vzneseno 
připomínek. Starosta obce informoval dle usnesení o splnění stanovených úkolů. 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Rozpo čtové opat ření číslo 3/2014  

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 3/2014. 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. Příjmy 
jsou aktuálně plněny na 82% - 5.168.800,- Kč, výdaje na 55% - 4.912.900,- Kč. Informoval 
dále o aktuálním vyúčtování skutečné spotřeby plynu a elektrické energie za uplynulé 
období. Starosta obce dále informoval o uskutečněných a rozpracovaných akcích, zejména 
pak o největší investiční akci stavbě budovy pro komunální techniku. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtové opatření číslo 3/2014 bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
Starosta obce v souvislosti s ekonomikou obce seznámil přítomné s rozborem vývoje 

majetku, závazků a vlastních zdrojů a dále s rozborem vývoje hospodaření – mezitímní 
účetní závěrkou. Informoval o stanoveném termínu auditu pracovníky krajského úřadu 
v pátek 26. 9. 2014. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí mezitímní účetní závěrku a rozbor hospodaření 
obce. 



Bod 3. Různé 
3.1.  Směrnice k provedení inventarizace 

Starosta obec informoval o potřebě přijetí aktualizované podoby Směrnice 
k provedení inventarizace. Seznámil přítomné s obsahem změn v nové směrnici. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Směrnice k provedení inventarizace byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 
3.2. Projednání záv ěrečného ú čtu za rok 2013 SMSV Poli čsko 

Starosta obce informoval o Závěrečném účtu svazku obcí Sdružení skupinového 
vodovodu Poličsko za rok 2013, který byl od 9. 9. do 25. 6. 2014 zveřejněn na našich 
úředních deskách – papírové i elektronické. Hospodaření svazku za rok 2013 bylo 
přezkoumáno finančním odborem krajského úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“. Návrh závěrečného účtu a výsledek kontroly hospodaření byl schválen 
členskou schůzí SMSV dne 24. 6. 2014. Následně byl dán prostor pro dotazy. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Sdružení majitelů 
skupinového vodovodu Poličsko za rok 2013 společně se zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření svazku za rok 2013 bez výhrad. 
 
3.3. Žádost o poskytnutí dotace  z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 

Starosta obce informoval o termínu pro podání žádosti o dotaci z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje pro rok 2015. V předchozích letech získala obec z tohoto 
programu prostředky na plynofikaci a vytápění v budově prodejny a pohostinství, na pořízení 
komunálního traktoru a příslušenství, stavbu budovy pro komunální techniku. Byl podán 
návrh zpracovat žádost o dotaci z programu POV na rekonstrukci v areálu Pod Lipou. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 
2015 na rekonstrukci v areálu Pod Lipou bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
3.4. Žádost na pronájem pozemk ů 

Starosta obce informoval o žádosti Ladislava a Davida Pražanových na pronájem 
zemědělských pozemků ve vlastnictví obce k provozování zemědělské činnosti. 
V současnosti na těchto pozemcích hospodaří společnost I. Agro Oldřiš a.s. na základě 
smlouvy o nájmu pozemků. Smlouvu o nájmu lze vypovědět do 30. 9. s následnou roční 
výpovědní dobou. Byl podán návrh současnému nájemci podat výpověď smlouvy o nájmu 
pozemků a následně připravit nový smluvní vztah za nových podmínek. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 

Podání výpovědi smlouvy o nájmu pozemků se společností I. Agro Oldřiš a.s. k 30. 
9. 2014 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
3.5. Žádost o p říspěvek m ěsta Bystré 

Starosta obce informoval o žádosti města Bystré na poskytnutí příspěvku na pořízení 
nové hasičské automobilové stříkačky CAS 20. Cena vozidla je 5.164.280,- Kč, MV ČR a 
Pardubický kraj na jeho pořízení přispěli celkovou částkou 1.300.000,- Kč. Jednotka města 
Bystrého je jednotkou dobrovolnou JPO II, z hlediska poplachového plánu není jednotkou, 
která je pro naši obec určena pro zásah v prvním stupni požárního poplachu. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce 8-mi hlasy neschvaluje poskytnutí příspěvku městu Bystré na 
pořízení hasičské automobilové stříkačky CAS 20. 



3.6. Žádost o prodloužení dohod o poskytnutí p říspěvku na pracovníky VPP 
Starosta obce informoval o možnosti využít poskytnutí příspěvku na pracovníky 

veřejně prospěšných prací i v následujících měsících. V případě schválení krajskou komisí 
úřadu práce lze využít výhodných podmínek na dva pracovníky do konce kalendářního roku 
a na jednoho pracovníka do konce března 2015. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje možnost prodloužení dohod o poskytnutí příspěvku na 
pracovníky VPP 8-mi hlasy pro.  
 
3.7.   Informace o studii rekonstrukce budovy školy  

Starosta obce informoval o zpracování projektové studie Půdní vestavby v budově 
Základní školy a mateřské školy Sádek. Důvodem zpracování této studie, na které se 
podílíme rovným dílem s obcí Sádek, je špatný stav střechy budovy školy, která cca. do 
deseti-let bude vyžadovat kompletní rekonstrukci. Studie byla nyní zpracována především 
z důvodu, abychom byly v předstihu připraveni na případné vypsání vhodné dotační výzvy a 
dokázali dotaci získat. Studie řeší kompletní výměnu střešní konstrukce, výměnu stropů a 
půdní vestavbu s využitím v současné době nevyužívaných prostor Rozpočtové náklady se 
pohybují na částce 4.962.000,- Kč včetně DPH. Byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpracování projektové studie Půdní vestavby 
v budově Základní školy a mateřské školy Sádek. 

 
3.8.   Informace o plánované zm ěně jízdních řádů 

Starosta obce informoval o připravované změně jízdních řádů autobusů od 14. 12. 
2014. Byla podána informace především ohledně školního autobusu (původní tzv. vyvážka), 
jeho současnému provozu, návrhu posunu do nového času, snaze o zlepšení jeho provozu 
ve vztahu ke školákům do Poličky, do Sádku a jeho návazností na spoje do Litomyšle a 
Svitav. Byl dán prostor pro diskusi. 
 
3.9.   Informace o akci Putování za kameneckými pov ěstmi 

Starosta obce informoval o připravované akci místní knihovny Putování za 
kameneckými pověstmi. Akce se uskuteční v pátek 26. 9. od 15 hodin v rámci projektu 
Nezapomeňte (se) vrátit, do kterého jsme zapojeni. Starosta obce všechny na tuto akci 
pozval. 
 
Bod 4. Diskuze 

V diskusi starosta obce poděkoval členům zastupitelstva obce za jejich práci během 
celého čtyřletého období. V krátkosti zhodnotil uplynulé období zhlediska uskutečněných 
velkých investičních a neinvestičních akcí - plynofikace prodejny a hospody včetně nového 
vytápění, opravy komunikací, investice do komunální techniky, rekonstrukce kontejnerových 
stání a spuštění systému sběru kompostovatelného odpadu, postupné rekonstrukce ve 
škole v Sádku atd. 

Zrekapituloval vývoj získaných dotací v jednotlivých letech volebního období, rok 
2011 získaná částka 384.268,- Kč, rok 2012 částka 702.500,- Kč, rok 2013 celková částka 
1.343.338,- Kč. Zrekapituloval také vývoj zůstatku na bankovním účtu na konci kalendářních 
let, rok 2011 -  4.352.170,- Kč, rok 2012 - 4.977.314,- Kč, rok 2013 – 5.183.386,- Kč. 

Připomenul také stále se zvětšující rozsah prací prováděných vlastními prostředky a 
vlastní technikou pracovníky obce. Takto se daří ušetřit nemalé finanční prostředky a 
provádět velkou šíři nejrůznějších prací. 



Poděkoval také všem přítomným ončanům za podporu práce zastupitelstva obce, za 
jejich zájem o dění v obci za aktivní přístup a podporu při všech akcích nejrůznějšího druhu. 

Starosta obce na závěr také informoval o plánovaných akcích, které již zasuhují do 
příštího volebního období – podzimní termín vítání občánků, Posvícenské posezení 15. 11., 
Vánoční výstava od 29. 11. V souvislosti s přípravou Vánoční výstavy poprosil přítomné o 
pomoc s její přípravou. 
 
Bod 9. Návrh na usnesení  

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 

1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2014. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí mezitímní účetní závěrku a 
rozbor hospodaření obce. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Směrnici k provedení inventarizace. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko za rok 2013 společně se zprávou o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013 bez výhrad. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2015 
v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rekonstrukci v areálu Pod Lipou. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání výpovědi smlouvy o nájmu 
pozemků se společností I. Agro Oldřiš a.s. k datu 30. 9. 2014. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky neschvaluje poskytnutí příspěvku městu Bystré 
na pořízení hasičské automobilové stříkačky CAS 20. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje možnost prodloužení dohod o 
poskytnutí příspěvku na pracovníky VPP.  
 
9) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpracování projektové studie Půdní vestavby 
v budově Základní a mateřské školy Sádek. 
 
Usnesení ze zasedání bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
V Kamenci u Poličky dne 26. 9. 2014 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jan Kadidlo 
  

Rudolf Schauer 


