
Zápis číslo 3 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 11. 2. 2015 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, Lenka Ondráková, Michal Popelka, Kateřina Muffová 
 
Omluveni: Vladimír Andrlík 
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: Ing. Jan Mlynář, Kateřina Muffová 
Návrhová komise: Ing. Stanislav Urban, Michal Popelka 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení. 

 - Rozpočet obce pro rok 2015. 

 - Rozpočtový výhled obce na období 2016 až 2018. 

- Obecně závazná vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 - Různé 

 - Diskuse 

 - Usnesení 

 Program zasedání byl přijat 8-mi 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 11. 12. 2014. Připomenul úkoly stanovené v usnesení a informoval o jejich 
splnění. Dále v souladu s usnesením informoval o rozpočtovém opatření číslo 5/2014, 
kterým byla provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci 
kalendářního roku 2014. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Rozpo čet obce pro rok 2015  

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2015 - příjmy ve 
výši 5.895.000,- Kč, výdaje ve výši 6.795.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 900.000,- Kč 
je pokryt z přebytku hospodaření předchozích let. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední 
desce dne 27. 1. 2015 a byl projednán finančním výborem. Příjmy jsou rozpočtovány 
přibližně ve výši skutečnosti roku 2014, nejsou rozpočtovány žádné dotace mimo dotací 
schválených již v roce 2014. Ve výdajích jsou kromě běžných výdajů rozpočtovány nejvyšší 
výdaje na provedení rekonstrukce tanečního parketu a opravu povrchu dalších ploch 



v areálu Pod Lipou. Dále je počítáno s finančními prostředky na údržbu a opravy místních 
komunikací, opravy a rozšíření veřejného osvětlení, na vybavení v budově pro komunální 
techniku včetně plynofikace objektu atd.. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočet obce pro rok 2015 byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 3. – Rozpo čtový výhled obce na roky 2016, 2017 a 2018 
 Starosta obce informoval o povinnosti obce mít sestavený a schválený rozpočtový 
výhled na 2 až 5 let. Předložil návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2016, 2017 a 2018, 
ve výhledu není zahrnuta případná realizace větší investiční akce a není počítáno s 
dotacemi. Návrh rozpočtového výhledu byl projednán finančním výborem. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtový výhled obce na období 2016 až 2018 byl přijat 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. - Obecn ě závazná vyhláška 1/2015 o stanovení systému shroma žďování, 
sběru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálních odpad ů 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky 1/2015 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Podal vysvětlení o důvodech potřeby přijetí vyhlášky, představil její znění a nejdůležitější 
ustanovení. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Obecně závazná vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla schválena 8-mi hlasy 
pro. 
 
Bod 5. – Různé 
5.1. Provád ění rozpo čtových zm ěn 

Starosta obce podal návrh na schválení kompetencí starosty v oblasti provádění 
rozpočtových změn v níže uvedeném rozsahu: 
kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím 
rozsahu:  
- do výše 100.000,- Kč  
jsou – li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na 
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření 
v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

 a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
 b)  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady 

 c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů v další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného zdůvodnění (lze podat na 
zasedání ústně). 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Kompetence starosty v oblasti provádění rozpočtových změn v rozsahu dnešního 
usnesení byly schváleny 8-mi hlasy pro. 



5.2. Inventarizace majetku obce, zpráva kontrolního  výboru za rok 2014, projednání 
podklad ů k ro ční účetní záv ěrce za rok 2014  
 Starosta obce dále informoval o provedení inventarizace majetku obce dle Vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace. Přítomní byly seznámeni se závěrečnou inventarizační 
zprávou. 

Dále byla podána informace o činnosti kontrolního výboru a o provedených 
kontrolách v roce 2014 – bez připomínek a závad. 

Starosta obce seznámil přítomné s podklady pro roční účetní závěrku roku 2014 a 
seznámil s hospodařením obce v roce 2014. 

Přijmy:  7.383.030,25 Kč 
Výdaje: 7.753.070,20 Kč 
Rozdíl   - 370.039,95 Kč 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014 a zpráva 

kontrolního výboru za rok 2014 byla schválena 8-mi hlasy pro. 
Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí projednání podkladů k roční 

účetní závěrce za rok 2014. 
 
5.3. Příspěvek Oblastní charit ě Poli čka na rok 2015  

Starosta obce navrhnul poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Polička, stejně jako 
v předchozím roce navrhnul poskytnout částku 20.000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor 
k diskusi.  
 Poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč Oblastní charitě Polička bylo přijato 8-mi 
hlasy pro. 
 
5.4. Příspěvek Římskokatolické farnosti Sádek  

Starosta obce informoval o splacení půjčky, kterou obec Římskokatolické farnosti 
Sádek v minulosti poskytla. Dále informoval o podané žádosti o příspěvek a navrhnul 
poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi.  
 Poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč Římskokatolické farnosti Sádek bylo přijato 
8-mi hlasy pro. 
 
5.5. Smlouva o sdružování prost ředků na nákup vým ěnného fondu pro knihovny 

Starosta obce informoval o pokračování spolupráce obcí ve sdružování prostředků 
na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Starosta obce podal návrh 
poskytnout pro rok 2015 stejnou částku jako v roce předchozím tj. 5,- Kč na obyvatele. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Příspěvek na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice byl 
schválen ve výši 5,- Kč na obyvatele obce 8-mi hlasy pro. 
 
5.6. Veřejně prosp ěšné práce v roce 2015 
 Starosta obce informoval o současné situaci s programem veřejně prospěšných 
prací v roce 2015. Informoval o omezeném výběru možných pracovníků. Navrhnul podání 
Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí s cílem o maximální využítí 
poskytovaných příspěvků. Dále informoval o současném zajištění technických prací v obci a 
zajištění provozu komunálního traktoru. Starosta obce podal návrh vytvořit pracovní místo 
na zajištění těchto prací od 1. 4. 2015 a to z prostředků obce. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 



Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání s cílem 
maximálního využití podmínek stanovených úřadem práce pro rok 2015 8-mi hlasy pro. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení pracovního místa technický pracovník obce od 
1. 4. 2015 8-mi hlasy pro. 
 
5.7. Setkání rodák ů 
 Starosta obce informoval o návrhu uspořádat v roce 2015 druhé setkání rodáků naší 
obce. Setkání by se uskutečnilo ve spojení s oslavou 125. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů ve dnech 8. a 9. 8. 2015. Starosta obce přítomným přiblížil představu o 
dvoudenním programu. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání druhého setkání rodáků obce ve dnech 8. 
a 9. 8. 2015 8-mi hlasy pro. 
 
5.8. Žádost o poskytnutí dotace 

Starosta obce navrhnul podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoj venkova dotační titul číslo 2 – Podpora zapojení 
dětí a mládeže do komunitního života v obci. V tomto programu jsou podporovány akce s 
výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě se děti a mládež 
prokazatelně podílely a které jsou zaměřené na rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro 
volnočasové aktivity. Termín podání žádosti do 16. 2. 2015. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 
 Podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 
Podpora obnovy a rozvoj venkova dotační titul číslo 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do 
komunitního života v obci bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 6. – Diskuze  
Starosta obce informace o uskutečněných a plánovaných akcích: 
 - Tříkrálová sbírka v obci - 17.869,- Kč – poděkování všem občanům a všem dětem 
koledníkům a také zastupitelům členům kulturní komise. 
- každý čtvrtek od 18.00 hod. probíhá ve společenském sále Cvičení pro radost – ženy a 
dívky 
- ve čtvrtek 19. 2. se uskuteční prázdninový výlet na bazén do Žďáru nad Sázavou 
- Kamenecké listy vyjdou ve druhé polovině měsíce března před velikonočními svátky 
- Beseda s důchodci se uskuteční 11. 4. 
- Čarodějnice v areálu Pod Lipou se uskuteční ve středu 30. 4. 
- Lampiónový průvod ve čtvrtek 7. 5. 
- Dětský den v neděli 14. 6.  

Příští zasedání se uskuteční pravděpodobně na konci měsíce března. 
 
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 rozpočet obce pro rok 2015. 
 



3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016, 2017 a 
2018. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2015 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci 
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  
- do výše 100.000,- Kč  
jsou – li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na 
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření 
v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

 a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
 b)  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady 

 c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů v další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován 
 Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného oddůvodnění (lze podat na 
zasedání ústně). 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2014. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí projednání podkladů k roční 
účetní závěrce za rok 2014. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
20.000,- Kč Oblastní charitě Polička, Vrchlického 22, Polička, IČO: 49325515. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 10.000,- Kč Římskokatolické farnosti Sádek, Sádek 113, Polička, IČO: 67440045. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na 
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a příspěvek ve výši 5,- Kč na 
obyvatele. 
 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání Žádosti o příspěvek na 
vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o 
zaměstnání s cílem maximálního využití podmínek stanovených úřadem práce pro rok 2015.  
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zřízení pracovního místa technický 
pracovník obce od 1. 4. 2015. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uspořádání druhého setkání rodáků 
obce ve dnech 8. a 9. 8. 2015. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z 
Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoj venkova dotační titul 
číslo 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 12. 2. 2015 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Mlynář 

 
 
 
 
Kateřina Muffová 


