
Zápis číslo 1 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kamenec  u Poli čky, 

konaného dne 6. 11. 2014 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 

 
Přítomni:  Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák, Petr Šváb, Lenka Ondráková, Vladimír 
Andrlík, Ing. Stanislav Urban, Ing. Jan Mlynář, Kateřina Muffová, Michal Popelka 
 
Ostatní hosté:  dle prezenční listiny 
 
Zapisovatel: Luboš Kadidlo 
Ověřovatelé zápisu: Kateřina Muffová a Michal Popelka 
 
Jednání bylo zahájeno v 19:00 hod a ukončeno ve 20:00 hod.  
 

Jednání zahájil dosavadní starosta obce Petr Šváb. Přivítal přítomné občany a nově 
zvolené členy zastupitelstva. Sdělil, že informace o konání zasedání zastupitelstva obce 
včetně programu jednání byla zveřejněna dne 27. 10. 2014. Konstatoval, že všichni 
zastupitelé byli řádně zvoleni a jsou přítomni na dnešním jednání. 

Na úvod všichni členové nového zastupitelstva obce složili bez výhrad zákonem 
předepsaný slib, který potvrdili svým podpisem. 

Starosta obce Petr Šváb předal slovo nejstaršímu zvolenému členu zastupitelstva 
Ing. Bohumilu Novákovi, který předložil zastupitelstvu ke schválení program jednání 
ustavujícího zasedání.  
Program: 
1) Slib členů zastupitelstva obce. 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) Schválení programu zasedání zastupitelstva obce. 
4) Volba starosty a místostarosty obce: 
 a) volba návrhové a volební komise 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty obce 
c) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění 
d) volba starosty obce 
e) volba místostarosty obce 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru: 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) jmenování členů finančního a kontrolního výboru 

6) Zřízení kulturní komise a komise pro životní prostředí: 
a) určení počtu členů kulturní komise a komise pro životní prostředí 
b) volba předsedy kulturní komise 
c) volba předsedy komise pro životní prostředí 

 d) jmenování členů kulturní komise a komise pro životní prostředí 
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce. 



8) Schválení jednacího řádu. 
9) Různé 
10) Diskuse 
11) Usnesení 
Program jednání byl přijat 9-ti hlasy pro. 
 
1)  Zapisovatelem ustavujícího zasedání byl zvolen 9-ti hlasy pro Luboš Kadidlo, jako 
ověřovatelé zápisu byli zvoleni 9-ti hlasy pro Kateřina Muffová a Michal Popelka. 
 
2)  Volební komise byla zvolena 9-ti hlasy pro ve složení předseda Vladimír Andrlík, 
členové Miloslava Cacková a Jiří Doležal (oba z řad občanů obce). 
 
3) Návrhová komise byla zvolena 9-ti hlasy pro ve složení předseda Ing. Stanislav Urban, 
členové Lenka Ondráková a Ing. Jan Mlynář. 
 
4)  Předseda návrhové komise Ing. Stanislav Urban navrhl, aby volby jednotlivých funkcí 
v zastupitelstvu obce proběhly vždy veřejnou volbou. Návrh byl schválen 9-ti hlasy pro. Dále 
byl 9-ti hlasy pro schválen návrh, aby dlouhodobě uvolněnou funkcí ve volebním období 
2014 – 2018 byla funkce starosty obce. 
 
5)  Předseda návrhové komise Ing. Stanislav Urban navrhl na funkci starosty obce Petra 
Švába, funkce bude vykonávána jako uvolněná.  

Starostou obce byl zvolen Petr Šváb, narozen 28. 3. 1973, bydliště Kamenec u 
Poličky 129, 9-ti hlasy pro.    
                                                    
6)  Předseda návrhové komise Ing. Stanislav Urban navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo pro 
volební období 2014 – 2018 jednoho místostarostu a tato funkce byla vykonávána jako 
dlouhodobě neuvolněná. Zvolení jednoho místostarosty jako neuvolněné funkce bylo 
schváleno 9-ti hlasy pro. 
                   
7)  Na funkci místostarosty obce Ing. Stanislav Urban navrhnul Ing. Bohumila Nováka, 
funkce bude vykonávána jako neuvolněná. 

Místostarostou obce byl zvolen Ing. Bohumil Novák, narozen 15. 1. 1959, bydliště 
Kamenec u Poličky 52, 9-ti hlasy pro. 
 

Vedení dalšího jednání zastupitelstva převzal nově zvolený starosta obce Petr Šváb, 
který nejdříve poděkoval zastupitelům za vyslovenou důvěru. Poděkoval také jménem všech 
zvolených členů zastupitelstva za podporu občanů ve volbách a také všem členům 
předchozího zastupitelstva za jejich obětavou práci v uplynulém období. Jednání dále 
pokračovalo dle programu.  
 
8)   Starosta obce navrhnul zřízení finančního a kontrolního výboru, přičemž každý z nich 
bude mít tři členy. 

Finanční a kontrolní výbor s počtem členů tři byly zřízeny 9-ti hlasy pro. 
 



9)  Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Jan Mlynář 9-ti hlasy pro. Předsedou 
kontrolního výboru byl zvolen Ing. Stanislav Urban 9-ti hlasy pro. 
 
10)  Za členy finančního výboru byli 9-ti hlasy pro zvoleni členové z řad občanů obce, a to 
Petr Šváb starší a Ladislav Martinů. Za členy kontrolního výboru byli 9-ti hlasy pro zvoleni 
z řad zastupitelů Kateřina Muffová a z řad občanů obce Lucie Drašarová. 
 
11)  Starosta obce navrhnul zřízení kulturní komise s počtem členů tři. Kulturní komise 
s počtem členů tři byla zřízena 9-ti hlasy pro. Starosta obce navrhnul zřízení komise pro 
životní prostředí s počtem členů tři. Komise pro životní prostředí s počtem členů tři byla 
zřízena 9-ti hlasy pro. 
 
12)  Předsedou kulturní komise byla zvolena Lenka Ondráková 9-ti hlasy pro. Předsedou 
komise pro životní prostředí byl zvolen Luboš Kadidlo 9-ti hlasy pro. 
 
13)  Za členy kulturní komise byli 9-ti hlasy pro zvoleni z řad zastupitelů Vladimír Andrlík a 
člen z řad občanů obce Miloslava Cacková. Za členy komise pro životní prostředí byli 9-ti 
hlasy pro zvoleni z řad zastupitelů Michal Popelka a z řad občanů obce David Pražan. 
 
14)  Starosta obce navrhnul výši odměny za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva dle nařízení vlády číslo 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
§ 72 a § 84 zákona o obcích. Neuvolněný místostarosta obce 15.333,- Kč, předseda výboru 
nebo komise 1.060,- Kč, zastupitel – člen komise 750,- Kč s tím, že odměny budou 
vypláceny od 7. 11. 2014. 

Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva a jejich vyplácení od 7. 11.  2014 bylo 
schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
15) Dalším bodem jednání bylo schválení jednacího řádu. Zastupitelstvo obce schvaluje 
rozhodnutí nadále se řídit vypracovaným jednacím řádem ze dne 16. 4. 2007 výsledkem 
hlasování 9 hlasů pro. Každý občan se s tímto jednacím řádem může seznámit v kanceláři 
obecního úřadu.  
 
16)  Různé 
16.1. Starosta obce informoval o potřebě zvolení zástupce obce do školské rady školy 
Sádek. Předchozím zástupcem naší obce byla Ing. Alena Cejpová. 

Pro období 2014 – 2018 byl 9-ti hlasy pro zvolen Vladimír Andrlík. 
 
16.2. Starosta obce informoval o potřebě zvolení určeného zastupitele obce podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění , který bude obec 
zastupovat při řešení otázek územního plánu v celém volební období 2014 – 2018. 

Určeným zastupitelem byl schválen starosta obce Petr Šváb 9-ti hlasy pro. 
 
16.3. Starosta obce informoval o smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu číslo IV-12-2012833/VB/4, 
Kamenec u Poličky, knn - Cacek. Dotčeným pozemkem v majetku obce je pozemek p.p.č. 
1948/1. Jedná se o přívod elektrické energie k novostavbě rodinného domu pana Jana 



Cacka. V rámci přípravy projektu obec požaduje, aby do stejného výkopu mohla být 
položena nová kabelová trasa veřejného osvětlení. Tento požadavek je splněn a je 
zapracován projektové dokumentace, která součástí smlouvy. 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouva o právu provést stavbu číslo IV-12-2012833/VB/4, Kamenec u Poličky, knn – 
Cacek, byla schválena 9-ti hlasy pro. 
 
16.4. Starosta obce informoval, že dne 26. 9. 2014 bylo provedeno dílčí přezkoumání 
hospodaření obce pracovnicemi Krajského úřadu Pardubického kraje se závěrem, že nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce. 
 
17)  Diskuse: 

Starosta obce poděkoval za uskutečněné akce místní knihovny Putování za 
kameneckými pověstmi a Růže z javorového listí, které se uskutečnily v rámci projektu 
knihoven Nezapomeňte se vrátit. Informoval o termínu vítání nově narozených občánků obce 
23. 11. Pozval přítomné na nejbližší akce zastupitelstva Posvícenské posezení v sobotu 15. 
11. a také na Vánoční výstavu, která se uskuteční od 29. 11. do 7. 12. V souvislosti 
s přípravou Vánoční výstavy se obrátil na občany s prosbou o pomoc a spolupráci při její 
přípravě. 

V diskusi dále vystoupil pan Báča s poděkováním předchozímu zastupitelstvu obce 
za provedení rekonstrukce místní komunikace. 
 
18) Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení: 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí složení slibu všech členů 
zastupitelstva dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb v platném znění. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky po projednání rozhodlo o funkcích starosty a 
místostarosty: 
 - starostou obce byl zvolen pan Petr Šváb, Kamenec u Poličky 129, funkce bude 
vykonávána jako uvolněná. 
 - místostarostou obce byl zvolen pan Ing. Bohumil Novák, Kamenec u Poličky 52, 
funkce bude vykonávána jako neuvolněná. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky rozhodlo o zřízení finančního výboru, kontrolního 
výboru, kulturní komise, komise pro životní prostředí. Všechny zřízené výbory a komise 
budou tříčlenné. 
  
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky rozhodlo o funkcích neuvolněných členů 
zastupitelstva: 

- předseda finančního výboru Ing. Jan Mlynář, Kamenec u Poličky 93 
- předseda kontrolního výboru Ing. Stanislav Urban, Kamenec u Poličky 26 
- předseda kulturní komise paní Lenka Ondráková, Kamenec u Poličky 110 

 - předseda komise pro životní prostředí pan Luboš Kadidlo, Kamenec u Poličky 161 



 - člen kontrolního výboru Kateřina Muffová, Kamenec u Poličky 17 
- člen komise pro životní prostředí pan Michal Popelka, Kamenec u Poličky 120 

 - člen kulturní komise Bc. Vladimír Andrlík, Kamenec u Poličky 30 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva. Neuvolněný místostarosta obce 15.333,- Kč, předseda 
výboru nebo komise 1.060,- Kč, zastupitel – člen komise 750,- Kč. Odměny budou vypláceny 
od 7. 11. 2014. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozhodnutí nadále se řídit 
vypracovaným jednacím řádem zastupitelstva obce. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Bc. Vladimíra Andrlíka zástupcem obce 
ve školské radě školy Sádek. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje jako určeného zastupitele obce  podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební 
zákon) na celé volební období 2014 – 2018 pana Petra Švába, starostu obce Kamenec u 
Poličky. 
 
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-12-2012833/VB/4, Kamenec u Poličky, knn – Cacek. Dotčeným pozemkem v majetku 
obce je pozemek p.p.č. 1948/1. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Kamenec u Poličky za rok 2014 se závěrem nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
 
 Usnesení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 

Starosta obce na závěr jednání poděkoval přítomným za velkou účast na ustavujícím 
zasedání a pozval veřejnost na příští zasedání zastupitelstva, které se pravděpodobně 
uskuteční ma začátku druhé poloviny měsíce prosince. 
 
V Kamenci u Poličky dne 10. 11. 2014 
 
Zapisovatel:   Luboš Kadidlo 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Kateřina Muffová 
  
 

Michal Popelka 
 

 


