
Zápis číslo 5 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 25. 6. 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, Ing. Stanislav Urban, Bc. Vladimír Andrlík 
 
Omluveni: - 
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: Kateřina Muffová, Michal Popelka 
Návrhová komise: Ing. Stanislav Urban, Bc. Vladimír Andrlík 
Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení. 

 - Rozpočtové opatření číslo 2/2015 

 - Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje 

 - Majetkoprávní záležitosti 

 - 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 29. 4. 2015. Připomenul úkoly stanovené v usnesení a informoval o jejich plnění a 
rozpracovanosti.  

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Rozpo čtové opat ření číslo 2/2015 

 Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 2/2015. Jeho 
přijetí si vyžaduje aktuální vývoj rozpočtu, a to jak na straně příjmů tak i výdajů. Jednotlivé 
změny představil včetně návrhu navýšení rozpočtu prováděných prací v areálu Pod Lipou. 
Seznámil přítomné s dosavadním vývojem rozpočtu v roce 2015 a dále informoval o 
uskutečněných a rozpracovaných akcích. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Rozpočtové opatření číslo 2/2015 bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 3. - Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpo čtu Pardubického kraje  

Starosta obce informoval o schválené dotaci z Pardubického kraje na pořízení 
vybavení výjezdové jednotky. Dotace je poskytnuta účelově na pořízení čerpadla s 



příslušenstvím, a to ve výši maximálně 10.000,- Kč. Pořízeno bude plovoucí čerpadlo za 
cenu 22.800,- v rámci slevové akce u výrobce. Podmínkou pro přijetí dotace je schválení 
smlouvy o poskytnutí dotace. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 
2015 byla schválena 9-ti hlasy pro. 

Starosta obce dále informoval o schválené dotaci z Pardubického kraje na 
Rekonstrukci areálu Pod Lipou 1. etapa – Zpevněné plochy areál Pod Lipou ve výši 
100.000,- Kč z Programu obnovy venkova. Podmínkou pro přijetí dotace je schválení 
smlouvy o poskytnutí dotace. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi . 
 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova byla schválena 9-ti hlasy 
pro. 
 
Bod 4. - Majetkoprávní záležitosti 
4.1. Žádost na pronájem pozemk ů 

Starosta obce informoval o zveřejnění záměru pronajmout pozemky ve vlastnictví 
obce určené k zemědělské činnosti. Současná nájemní smlouva končí 30. 9. 2015. 
Představil dvě nabídky, a to od pana Davida Pražana a od společnosti I. Agro Oldřiš a.s. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro pronájem pozemků ve vlastnictví obce 
určených k zemědělské činnosti panu Davidu Pražanovi, Kamenec u Poličky 27, 572 01 
Polička s platností od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou. 
 
Bod 5. – Různé 
5.1. Projednání záv ěrečného ú čtu svazku obcí AZASS za rok 2014 

Starosta obce informoval o závěrečném účtu Svazku obcí AZASS za rok 2014, který 
byl od 28. 5. do 15. 6. 2015 zveřejněn na našich úředních deskách – papírové i elektronické.  

Hospodaření svazku za rok 2014 bylo přezkoumáno, v souladu s § 53 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, finančním odborem krajského úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“. Návrh závěrečného účtu byl projednán kontrolním orgánem SO AZASS - 
kontrolní komisí a výborem SO AZASS a doporučen jimi ke schválení nejvyššímu orgánu 
svazku - členské schůzi SO AZASS. Ta závěrečný účet projednala a schválila na svém 
jednání dne 18. 6. 2015. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 

5.2. Projednání záv ěrečného ú čtu svazku obcí Mikroregon Poli čsko  
Starosta obce seznámil se závěrečným účtem svazku, z výroční zprávou a se 

zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 se závěrem bez výhrad. Všechny 
tyto dokumenty byly zveřejněny na našich úředních deskách od 18. 5. do 3. 6. 2015, byly 
projednány a schváleny na členské schůzi svazku 3. 6. 2015. Na této členské schůzi byly 
také představeny a schváleny nové stanovy svazku, tak aby odpovídaly současným 
legislativním požadavkům a musí projít hlasováním v zastupitelstvech jednotlivých obcí. 
Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečným účet svazku obcí Mikroregion 
Poličsko za ro 2015 a schvaluje 9-ti hlasy pro Stanovy svazku obcí Mikroregion Poličsko. 
 
 



5.3. Projednání záv ěrečného ú čtu za rok 2014 SMSV Poli čsko 
Starosta obce informoval o závěrečném účtu svazku obcí Sdružení skupinového 

vodovodu Poličsko za rok 2014, který byl od 5. 6. do 25. 6. 2014 zveřejněn na našich 
úředních deskách – papírové i elektronické. Hospodaření svazku za rok 2014 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 23. 6. 2015. Následně byl dán prostor pro dotazy. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
5.4. Drobná komunální technika pro obce Mikroregion u Poli čsko 
 Starosta obce informoval o možnosti zapojení obce do programu Drobná komunální 
technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2016 za podmínky 50% spoluúčasti obce. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje 9-hlasy pro zapojení obce do 
programu Drobná komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2016. 
 
5.5. Setkání rodák ů 

Starosta obce informoval o navrženém programu a časovém plánu, který byl 
následně diskutovát s občany. Informoval dále o dohodnutých hudebních produkcích a 
nabídkách pivovarů. 
 
Bod 6. – Diskuze  
 Starosta obce dále informoval o provedených pracech v obci – opravy místních 
komunikací, údržba zeleně apod., práce v areálu Pod Lipou, rekonstrukce a revize VO 
v obci. Dále informoval o změně režimu služeb rychlé záchranné služby v Poličce. 
 
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 2/2015. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2015. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2015 ve výši 100.000,- Kč na akci 
Rekonstrukce areálu Pod Lipou 1. etapa – Zpevněné plochy areál Pod Lipou. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví obce 
určených k zemědělské činnosti panu Davidu Pražanovi, Kamenec u Poličky 27, 572 01 
Polička s platností od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2014. 
 



7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregon Poličsko za rok 2014 a 
schvaluje Stanovy svazku obcí Mikroregion Poličsko. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko za rok 2014 společně se zprávou o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014 bez výhrad. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zapojení obce do programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2016. 
 
Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 26. 6. 2015 
 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Kateřina Muffová 

 
 
 
Michal Popelka 


