
Zápis číslo 4 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 29. 4. 2015 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 

 
Přítomni:  Petr Šváb, Ing. Bohumil Novák, Ing. Jan Mlynář, Luboš Kadidlo, Lenka 
Ondráková, Michal Popelka, Kateřina Muffová, Bc. Vladimír Andrlík 
 
Omluveni: Ing. Stanislav Urban 
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, Luboš Kadidlo 
Návrhová komise: Kateřina Muffová, Michal Popelka 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení. 

 - Závěrečný účet obce za rok 2014 

 - Rozpočtové opatření číslo 1/2015 

 - Vyhodnocení výběrového řízení zakázek malého rozsahu 

 - Majetkoprávní záležitosti 

 - 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. 2. 2015. Připomenul úkoly stanovené v usnesení a informoval o jejich splnění.  

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Schválení záv ěrečného ú čtu obce za rok 2014 

Starosta obce informoval, že dne 3. 3. 2015 proběhlo v naší obci přezkoumání 
hospodaření pracovnicemi Krajského úřadu, když bylo kontrolováno hospodaření obce a 
písemnosti spojené s chodem úřadu. Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky a 
bylo vydáno vyjádření bez výhrad. 
 Starosta obce informoval, že po provedeném přezkoumání hospodaření mohl být 
sestaven závěrečný účet obce za rok 2014, který byl dne 24. 3. 2015 vyvěšen na úřední 
desce obce v listinné i elektronické podobě. Starosta obce seznámil přítomné se 
závěrečným účtem obce za rok 2014 včetně jeho příloh. 
 Starosta obce dále seznámil přítomné s podklady pro roční účetní závěrku roku 2014 
a seznámil s hospodařením obce v uplynulém roce. Příjmy obce v roce 2014 byly ve výši 



7.383.030,- Kč, výdaje ve výši 7.753.070,- Kč. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 370.040,- Kč 
byl pokryt z přebytku hospodaření z předchozích let. Zůstatek na bankovních účtech k 31. 
12. 2014 celkem 4.674.690,- Kč. Před hlasováním o schválení byl dán prostor pro diskusi. 
 Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2014 a Roční účetní závěrka obce za rok 2014 byla schválena 8-mi 
hlasy pro. 
 
Bod 3. Rozpo čtové opat ření číslo 1/2015  

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 1/2015. 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 2015. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Rozpočtové opatření číslo 1/2015 bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. Vyhodnocení výb ěrového řízení zakázek malého rozsahu 
4.1. Plynofikace novostavby garáže a skladu  

 Starosta obce informoval o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – 
Plynofikace novostavby garáže a skladu. Předmětem uvedené zakázky je realizace STL 
plynovodní přípojky a plynofikace novostavby garáže pro komunální techniku Jedná se o 
plynovodní STL přípojku d 32 v délce 31,5 m, NTL přípojku d 32 v délce 37,5 m a vnitřní 
plynovod včetně teplovzdušné plynové jednotky. Realizace zakázky je požadována 
v termínu nejpozději do konce měsíce června 2015. Celkem bylo poptáno 12 možných 
dodavatelů dle seznamu pověřených firem distribuční společnosti RWE, 4 z nich předložili 
své nabídky. 

Po jejich vyhodnocení byla jako nejvýhodnější posouzena nabídka firmy ERMONT 
spol. s r.o., Tyršova 781, 539 01 Hlinsko. Celková nabídková cena je 160.459,- včetně DPH 
a tato cena je z hodnocených nabídek nejnižší. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro výběr dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu Plynofikace novostavby garáže a skladu na pozemku st. p. 435 v KÚ 
Kamenec u Poličky a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou ERMONT 
spol. s r.o., Tyršova 781, 539 01 Hlinsko. 
 
4.2. Zpevn ěné plochy areál Pod Lipou 

 Starosta obce informoval o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – 
Zpevněné plochy areál Pod Lipou Kamenec u Poličky. 

Předmětem výše uvedené zakázky je realizace zpevněných ploch v areálu Pod 
Lipou. Jedná se zejména o opravu plochy tanečního parketu, vstupní plochy k tanečnímu 
parketu a k budově kiosku, plochy před areálem a plochy u běžecké dráhy a skladu. 
V poptávkovém řízení byly hodnoceny nabídky od třech dodavatelských firem. Termín pro 
dokončení díla je požadován nejpozději do konce měsíce července 2015. 

Po vyhodnocení nabídek byla jako nejvýhodnější posouzena nabídka firmy DS 
DELTA s.r.o., Lubná 183, 569 63 Lubná. Celková nabídková cena je 1.373.982,- včetně 
DPH a tato cena je z hodnocených nabídek nejnižší. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro výběr dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu Zpevněné plochy areál Pod Lipou Kamenec u Poličky a pověřuje starostu 
obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou  DS DELTA s.r.o., Lubná 183, 569 63 Lubná. 
 



Bod 5. Majetkoprávní záležitosti 
5.1. Darovací smlouva  

Starosta obce informoval o nabídce pana Jaroslava Petržálka darovat obci vlastnický 
podíl 1/3 pozemku označeného jako pozemková parcela číslo 2035/1 – ostatní plocha o 
výměře 207 m2 v KÚ Kamenec u Poličky. Jedná se o pozemek podél komunikace od areálu 
Pod Lipou k areálu společnosti Kytos a nové budově pro komunální techniku v majetku 
obce. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi obdarovaným Obcí Kamenec u 
Poličky a dárcem panem Jaroslavem Petržálkem, bytem Kamenec u Poličky 14, 572 01. 
Předmětem smlouvy je darování vlastnického podílu 1/3 pozemku označeného jako 
pozemková parcela číslo 2035/1 – ostatní plocha o výměře 207 m2 v KÚ Kamenec u Poličky 
8-mi hlasy pro. 

 
Bod 6. – Různé 
6.1. Směrnice a Řád veřejného poh řebišt ě 
 Starosta obce informoval o potřebě přijetí aktualizovaných vnitřních směrnic, které 
postupně představil. Dále představil nově zpracovaný Řád veřejného pohřebiště obce 
Kamenec u Poličky. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Vnitřní směrnici k provedení 
inventarizace. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Vnitřní směrnici pro opravné položky k 
majetku. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy Řád veřejného pohřebiště obce Kamenec u 
Poličky. 
 
6.2. Stanovení ceny 

Starosta obce informoval o potřebě stanovení ceny služeb komunální technikou 
v majetku obce. Představil kalkulaci nákladů a navrhnul cenu ve výši 500,- Kč za hodinu 
práce při sečení travních porostů příkopovým ramenem a 450,- Kč za hodinu práce pro 
ostatní činnosti. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro cenu za poskytování služeb komunální 
technikou v majetku obce ve výši 500,- Kč za hodinu práce při sečení travních porostů 
příkopovým ramenem a 450,- Kč za hodinu práce pro ostatní činnosti. 
 
6.3. Novela na řízení vlády číslo 37/2003 Sb. 

Starosta obce informoval o nařízením vlády, kterým bylo novelizováno Nařízení vlády 
číslo 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Došlo k jejich 
plošnému zvýšení o 3,5%, a to s platností od data schválení zastupitelstvem obce. Byl 
podán návrh ponechat výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva v současné výši bez 
zvýšení. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje ponechání současné výše odměn 
pro neuvolněné členy zastupitelstva obce 8-mi hlasy pro. 
 
6.4. Žádost Myslivecké sdružení o p říspěvek 

Starosta obce informoval o podané žádosti o příspěvek na krmiva a léčiva a navrhnul 
poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi.  
 Poskytnutí příspěvku na krmiva a léčiva ve výši 10.000,- Kč Mysliveckému sdružení 
Kamenec bylo přijato 8-mi hlasy pro. 



6.5. Změna dodavatele elektrické energie 
Starosta obce předložil návrh na změnu dodavatele na základě výběrového řízení. 

Na všech odběrných místech v majetku obce bylo provedeno cenové srovnání mezi 
dodavateli. Na základě kombinace finanční úspory ve spojení s optimálními smluvními 
podmínkami byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka firmy Amper Market a.s. Roční úspora 
cca. 6.000,- Kč. Začátek smluvního vztahu a odběru od 1. 9. 2015, po skončení 3 měsíční 
výpovědní lhůty u současných dodavatelů. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Změna dodavatele elektrické energie na společnost Amper Market a.s. od 1. 9. 2015 
byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 7. – Diskuze  
 V diskusi vystoupila paní Milada Muffová s dotazem na změnu poskytování rychlé 
záchranné služby od 1. 6. 2015, kdy má být zaveden pro část služeb výjezd vozidla bez 
lékaře pouze ve složení řidič a sestra – záchranář. Starosta obce odpověděl, že obec 
žádnou takovou informaci zatím nedostala a přislíbil v této záležitosti zjištění potřebných 
informací. 
 Pan Jan Procházka vznesl dotaz na chybějící značení příjezdu k areálu 
Masokombinátu a časté otáčení nákladních vozidel ve středu obce. Starosta obce 
informoval o jednání s vedením společnosti Masokombinát a snaze nainstalovat dopravní 
značení u hlavní komunikace – čeká se na schválení Ředitelstvím silnic a dálnic. 
 Z řad občanů byl dále vznesen dotaz na funkčnost odsávání v budově pohostinství, 
bylo přislíbeno prověření a případné proškolení obsluhy. 
 Starosta obce dále informoval o provedených pracech v budově pohostinství – bylo 
provedeno vyfrézování a vyvložkování komínů, nový obklad u krbových kamen ve výčepu. 
Dále informoval o práci VPP, o prováděné výsadbě a údržbě zeleně a o dalších pracech 
v obci. Připomenul aktuální zprovoznění antukových kurtů a oživení areálu v podobě hraní 
okresní soutěže v nohejbalu – první zápas v areálu 7. 5. v 16.30 hod. 
 Informoval o dokončení projektu místních knihoven Nezapomeňte se vrátit a 
poděkoval zapojeným knihovníkům manželům Švábovým, Kláře Kadidlové a Iloně 
Mlynářové za jejich úsilí a čas, který této práci věnovali a i v dalším období udržitelnosti 
projektu věnovat budou. Poděkoval také organizátorům za uskutečnění Besedy s důchodci. 
Nakonec pozval přítomné na nejbližší akce: 
- Čarodějnice v areálu Pod Lipou ve čtvrtek 30. 4. 
- Lampiónový průvod ve čtvrtek 7. 5. 
- Vítání občánků se uskuteční v neděli 10. 5. 
- Dětský den v neděli 14. 6.  

Příští zasedání se uskuteční pravděpodobně na konci měsíce června. 
 
Bod 8. – 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 celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2014, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 



Zastupitelstvo obce schvaluje proúčtování výsledku hospodaření obce z hlavní 
činnosti obce za rok 2014 takto - výsledek hospodaření 1.655.164,49,- Kč převést na účet 
432 - nerozdělený zisk z minulých let. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2015. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu Plynofikace novostavby garáže a skladu na pozemku st. p. 435 v KÚ 
Kamenec u Poličky a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou ERMONT 
spol. s r.o., Tyršova 781, 539 01 Hlinsko, IČ: 620 29 771. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu Zpevněné plochy areál Pod Lipou Kamenec u Poličky a pověřuje starostu 
obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou  DS DELTA s.r.o., Lubná 183, 569 63 Lubná, IČ: 
275 21 907. 
 
7) Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi obdarovaným Obcí Kamenec u 
Poličky a dárcem panem Jaroslavem Petržálkem, bytem Kamenec u Poličky 14, 572 01. 
Předmětem smlouvy je darování vlastnického podílu 1/3 pozemku označeného jako 
pozemková parcela číslo 2035/1 – ostatní plocha o výměře 207 m2 v KÚ Kamenec u Poličky. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Vnitřní směrnici k provedení 
inventarizace. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Vnitřní směrnici pro opravné položky k 
majetku. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce 
Kamenec u Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje cenu za poskytování služeb 
komunální technikou v majetku obce ve výši 500,- Kč za hodinu práce při sečení travních 
porostů příkopovým ramenem a 450,- Kč za hodinu práce pro ostatní činnosti. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zachování současné výše měsíční 
odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce bez navýšení. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 10.000,- Kč Mysliveckému sdružení Kamenec, IČ: 493 24 403. 
 

14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje změnu dodavatele elektrické 
energie pro odběrná místa v majetku obce Kamenec u Poličky, a to od 1. 9. 2015 na základě 
Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s., IČ: 
241 28 376. 

 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 



 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
V Kamenci u Poličky dne 30. 4. 2015 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Mlynář 

 
 
Luboš Kadidlo 


