
Zápis číslo 2 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 11. 12. 2014 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 

 
Přítomni:  Petr Šváb, Ing. Bohumil Novák, Ing. Jan Mlynář, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav 
Urban, Vladimír Andrlík, Lenka Ondráková, Michal Popelka, Kateřina Muffová 
 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.10 hod, ukončení ve 20.50 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo, Vladimír Andrlík 
Návrhová komise: Ing. Jan Mlynář, Kateřina Muffová 
Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení. 

 - Rozpočtové opatření číslo 4/2014. 

 - Rozpočtové provizorium na rok 2015. 

- Obecně závazná vyhláška 1/2014 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování komunálních odpadů. 

 - Různé 

 - Diskuse 

 - Usnesení   

Program zasedání byl přijat 9-ti hlasy pro, současně byla schválena možnost diskuse ke 
každému projednávanému bodu programu. 
 
Bod 1. – Kontrola usnesení 
 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
obce dne 6. 11. 2014. Starosta obce v krátkosti připomenul úkoly stanovené v usnesení a 
informoval o jejich splnění. 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 2.  - Rozpo čtové opat ření číslo 4/2014. 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 4/2014, které 
si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
skutečného plnění rozpočtu. Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce k 10. 12. 
2014. Starosta obce také informoval o potřebě úpravy rozpočtu na konci kalendářního roku 
dle skutečného plnění – navrhnul ke schválení kompetenci starosty obce pro provedení 
rozpočtového opatření číslo 5/2014, dle skutečného plnění na konci roku. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi. 
 



Rozpočtové opatření číslo 4/2014 a kompetence pro starostu obce provést 
rozpočtové opatření číslo 5/2014, kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle 
skutečného plnění na konci kalendářního roku 2014 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 3.  - Rozpo čtové provizorium na rok 2015 

Starosta obce informoval o návrhu rozpočtového provizoria na rok 2015, které bylo 
projednáno finančním výborem a zveřejněno na úřední desce 25. 11. 2014. Navrhované 
rozpočtové provizorium je následující: 

 

Příjmy     
paragraf položka text Kč 
  1111 Daň ze závislé činnosti 200 000 
  1112 Daň ze samostatně výdělečné činnosti 5 000 
  1113 Daň fyzických osob z kapitálu 15 000 
  1121 Daň z přijmu právnických osob 100 000 
  1211 Daň z přidané hodnoty 530 000 

  1340 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy 
odpadu 27 000 

  1341 Poplatek ze psů 1 000 
  1511 Daň z nemovitosti 1 000 

  2420 
Splátky půjč.prostředků od obecně prospěšných a podobných 
organizací 22 000 

  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 15 000 
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 68 000 

361 * Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 4 000 
617 ** Regionální a místní správa 2 000 

  Celkem 990 000 
    
Výdaje    
paragraf položka text Kč 

214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 35 000 
221 ** Pozemní komunikace 150 000 
232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 3 000 
311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 50 000 
331 ** Kultura 1 000 
339 ** Ostatní činnosti v záležitosti kultury 5 000 
341 ** Tělovýchova 7 000 
342 ** Zájmová činnost a rekreace 4 000 
363 ** Komunální služby a územní rozvoj 330 000 
372 ** Nakládání s odpady 10 000 
374 ** Ochrana přírody a krajiny 60 000 
551 ** Požární ochrana 4 000 
611 ** Zastupitelské orgány 90 000 
617 ** Regionální místní správa 130 000 
631 ** Obecné přijmy a výdaje z finančních operací 1 000 
632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 40 000 

   Rezerva 70 000 
  Celkem 990 000 
 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Rozpočtové provizorium na rok 2015 bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 



Bod 4. - Obecn ě závazná vyhláška 1/2014 o místním poplatku za prov oz systému 
shromaž ďování komunálních odpad ů 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2014 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů. Dle návrhu v této 
vyhlášce zůstává místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2014 na výši 550,- 
Kč na poplatníka. 
 Nadále platí osvobození od poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném roce 
dosáhnou 17 a méně let věku, poplatníci, kteří v příslušném roce dosáhnou  80 a více let 
věku, poplatníci, kteří se po celý kalendářní rok zdržují v zahraničí, poplatníci, kteří jsou 
úředně hlášeny na ohlašovně obce. Poplatníky jsou také osoby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba. Firmou, která bude v naší obci zajišťovat svoz odpadů, 
zůstává v roce 2014 firma Liko a.s. Svitavy. Obec za tuto službu bude hradit částku 612,- Kč 
za jednoho obyvatele. Jedná se o stejnou cenu jako v roce 2014. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2014 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování komunálních odpadů byla schválena 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 5. – Různé 
5.1. Smlouva o poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace 

Starosta obce informoval o smlouvě na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v roce 2014 
z rozpočtu Pardubického kraje. Budou poskytnuté finanční prostředky ve výši 1.600,- Kč na 
úhradu nákladů spojených s odbornou přípravou. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 
 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 byla schválena 9-ti hlasy pro. 
 
5.2. Žádost o poskytnutí dotace 

Starosta obce navrhnul podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů obce pro rok 2015. Termín podání žádosti do 31. 12. 2014. Dotace až 70 %, 30 % 
spoluúčast obce. V roce 2014 bylo získáno 10.000,- Kč na pořízení kalového čerpadla. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární 
techniku a věcné prostředky požární ochrany pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce 
pro rok 2015 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
5.3. Inventarizace majetku obce 

Starosta obce informoval o vydání Příkazu starosty k provedení fyzické a dokladové 
inventury majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2014 dle vnitřní směrnice 
k provedení inventarizace ze dne 22. 9. 2014 včetně plánu inventarizace a navrhnul složení 
inventarizační komise - předseda inventarizační komise Ing. Bohumil Novák, členové Michal 
Popelka, Kateřina Muffová a Luboš Kadidlo. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Složení inventarizační komise bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
 
 



5.4. Stavba budovy pro komunální techniku 
Starosta obce informoval o současném stavu stavby. Dokončují se terénní úpravy, 

hromosvody, revize atd. Informoval o prodloužení termínu dokončení z 30. 11. 2014 do 31. 
12. 2014 z důvodu uplatnění ustanovení ve smlouvě o dílo – prodloužení termínu dokončení 
díla na základě nepříznivého počasí, které znemožní práci zhotovitele na díle nebo z jiného 
objektivního důvodu, v našem případě víceprací dle požadavků obce. Stavba bude předána 
příští týden. 

Dále starosta informoval o provedených vícepracech a méněpracech, o prodloužení 
záruční doby, vše na základě požadavků obce z důvodu celkového zlepšení budovy. 
Vyčíslení těchto prací je součástí navrženého dodatku číslo 2 smlouvy o dílo 6/2014, kterým 
se mění cena díla takto: 

Cena díla celkem bez DPH      1.723.724,- Kč 
Vícepráce bez DPH              290.646,- Kč 

 Méněpráce bez DPH            - 57.883,- Kč 
 Cena díla celkem bez DPH      1.956.487,- Kč 
 DPH 21%              410.862,- Kč 

Cena díla celkem včetně DPH                2.367.349,- Kč 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 6/2014, kterým 
se prodlužuje termín dokončení stavby budovy pro komunální techniku do 31. 12. 2014 a 
schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 6/2014, kterým se prodlužuje záruční doba a mění 
cena díla o vícepráce a méněpráce na základě požadavků objednatele 9-ti hlasy pro. 
 
5.5. Členský p říspěvek obce pro MAS Poli čsko z.s. 

Starosta obce informoval o návrhu členského příspěvku pro MAS Poličsko z.s. pro 
rok 2015 ve výši 5,- Kč na obyvatele obce. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Členský příspěvek obce pro rok 2015 ve výši 5,- Kč na obyvatele obce byl schválen 
9-ti hlasy pro. 

 
5.6. Záměr obce na koupi pozemk ů 

Starosta obce přednesl záměr obce na koupi 1/3 vlastnického podílu pozemků ve 
vlastnictví paní Jaroslava Petržálka, bytem Kamenec u Poličky 14, 572 01 Polička. Jedná se 
o vlastnický podíl 1/3 z pozemků označených parcelním číslem 937/1, 2035/1, 937/3, 
938/14, 2035/4, 2035/3. Celková výměra 1/3 těchto pozemků je 645 m2. Dalšími vlastníky 
těchto pozemků jsou společnosti Kytos s.r.o. a Agro Oldřiš. Navržená kupní cena je 24.000,- 
Kč. Náklady na vypracování kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí 
uhradí obec Kamenec u Poličky. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Záměr obce na zakoupení vlastnického podílu na uvedených pozemcích byl 
schválen 9-ti hlasy pro. 

 
5.7. Cena vodného na rok 2015 

Starosta obce informoval, že na valné hromadě Sdružení majitelů skupinového 
vodovodu Poličsko byl přijat návrh na zvýšení ceny vodného ze současných 30,00 Kč/m3 na 
novou cenu 30,50 Kč/m3 včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 
 
 



Bod 6. – Diskuze  
Starosta obce informoval o činnostech v obci v posledním období, zejména 

poděkoval všem za uskutečnění úspěšné vánoční výstavy včetně doprovodného programu v 
knihovně. Informoval o nejbližších plánovaných akcích - Aranžování vánočních stromků 17. 
12., 28. 12. Mariášový turnaj, Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční v sobotu 3. 1. 2015, 
Hasičské plesy 30. 1. a 7. 2. a Maškarní karneval v neděli 8. 2. 2015 

Příští zasedání se uskuteční pravděpodobně v měsíci lednu nebo únoru s hlavním 
bodem programu schválení rozpočtu na rok 2015. 
 
Bod 7. – Návrh na usnesení 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení ze zasedání: 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 4/2014 a 
schvaluje kompetenci pro starostu obce provést Rozpočtové opatření číslo 5/2014, kterým 
bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci kalendářního 
roku 2014. 
 
3) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2015. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
pro rok 2014. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany pro 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2015. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 
6/2014, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby budovy pro komunální techniku do 
31. 12. 2014 a schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 6/2014, kterým se prodlužuje 
záruční doba a mění cena díla o vícepráce a méněpráce na základě požadavků objednatele. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí příkaz starosty o provedení 
fyzické a dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2014 dle 
vnitřní směrnice k provedení inventarizace ze dne 22. 9. 2014 včetně plánu inventarizace a 
schvaluje složení inventarizační komise - předseda inventarizační komise Ing. Bohumil 
Novák, členové Michal Popelka, Kateřina Muffová a Luboš Kadidlo. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje členský příspěvek obce pro MAS 
Poličsko z.s. pro rok 2015 ve výši 5,- Kč na obyvatele obce. 
 



10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení 1/3 vlastnického podílu na 
pozemcích označených jako pozemková parcela číslo 937/1, 2035/1, 937/3, 938/14, 2035/4, 
2035/3 od pana Jaroslava Petržálka, bytem Kamenec u Poličky 14, 572 01 Polička za kupní 
cenu 24.000,- Kč. Celková výměra 1/3 těchto pozemků je 645 m2. Náklady na vypracování 
kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z valné hromady 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o zvýšení ceny vodného na 30,50 Kč/m3 

pro rok 2015. 
 
 
Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 15. 12. 2014 
 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
  
 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo 
 

 
 
Vladimír Andrlík 


