
Zápis číslo 6 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 23. 9. 2015 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 

 
Přítomni:  Petr Šváb, Ing. Bohumil Novák, Ing. Jan Mlynář, Lenka Ondráková, Kateřina 
Muffová, Bc. Vladimír Andrlík, Ing. Stanislav Urban – pozdější příchod a hlasování od bodu 
3.2. 
 
Omluveni: Michal Popelka, Luboš Kadidlo 
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, Bc. Vladimír Andrlík 
Návrhová komise: Ing. Jan Mlynář, Ing. Stanislav Urban 
Složení bylo přijato 6-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení. 

 - Rozpočtové opatření číslo 4/2015 

 - Program obnovy venkova 

 - Majetkoprávní záležitosti 

 - Různé 

 - Diskuse 

- Usnesení 

 Program zasedání byl přijat 6-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 25. 6. 2015. Připomenul úkoly stanovené v usnesení a informoval o jejich plnění a 
jejich rozpracovanosti. Informoval také o provedeném rozpočtovém opatření číslo 3/2015. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Rozpo čtové opat ření číslo 4/2015 

 Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 4/2015. Jeho 
přijetí si vyžaduje aktuální vývoj rozpočtu, a to jak na straně příjmů tak výdajů. Jednotlivé 
změny představil a seznámil přítomné s dosavadním vývojem rozpočtu v roce 2015. Příjmy 
jsou plněny ve výši 79% platného rozpočtu, výdaje na 77%.  Dále zastupitelstvu předložil ke 
schválení vyúčtování provedných akcí v areálu Pod Lipou, a to skutečné náklady provedené 
rekonstrukce areálu a náklady II. setkání rodáků a přátel obce. Starosta obce dále 
informoval o ostatních uskutečněných a rozpracovaných akcích a nákladech na ně. 
Rozpočtové opatření číslo 4/2015 bylo projednáno finančním výborem 16. 9. 2015. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 



Rozpočtové opatření číslo 4/2015, plnění rozpočtu obce za předchozí období leden – 
září 2015 a vyúčtování provedených prací a uskutečněných akcí v areálu Pod Lipou bylo 
přijato 6-ti hlasy pro. 
 
Bod 3. - Program obnovy venkova 
3.1. Schválení aktualizace Programu obnovy venkova 

Starosta obce informoval o potřebě aktualizace Místního programu obnovy venkova 
a Strategického rozvojového plánu obce, který byl schválen 24. 2. 2014. Od té doby se 
z něho některé akce již podařilo zrealizovat – navrhnul stanovit další cíle na další rozvoj a 
směřování obce. Starosta poté představil Místní program obnovy venkova obce Kamenec u 
Poličky a Strategický rozvojový plán po jednotlivých obdobích do roku 2025. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Místní program obnovy venkova obce Kamenec u Poličky a Strategický rozvojový 
plán byl přijat 6-ti hlasy pro. 
 
3.2. Žádost o poskytnutí dotace  z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 

Starosta obce informoval o termínu a podmínkách pro podání žádosti o dotaci 
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2016. Byl podán návrh zpracovat 
žádost o neinvestiční dotaci ve výši 245.000,- Kč z programu POV na další etapu 
rekonstrukce v areálu Pod Lipou – pokračování v opravách oplocení, chodníků, oprava 
prostoru u dětského hřiště, opravy terénu apod. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 
2016 na rekonstrukci v areálu Pod Lipou bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 

 
Bod 4. - Majetkoprávní záležitosti 
4.1. Schválení pachtovní smlouvy  

Starosta obce navázal na předchozí zasedání a rozhodnutí ze dne 25. 6. 2015 a 
předložil ke schválení návrh Pachtovní smlouvy s panem Davidem Pražanem na pronájem 
pozemků ve vlastnictví obce určených k zemědělské činnosti s platností od 1. 10. 2015 na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok. Seznámil přítomné s dalšími podrobnostmi 
smlouvy a před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pachtovní smlouvu s panem Davidem 
Pražanem, Kamenec u Poličky 27, 572 01 na pronájem pozemků ve vlastnictví obce 
určených k zemědělské činnosti s platností od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou. 
 
4.2. Schválení ve řejnoprávní smlouvy s Mysliveckým sdružením  

Starosta obce navázal na rozhodnutí zastupitelstva ze dne 11. 2. 2015 a předložil ke 
schválení návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení 
Kamenec na poskytnutí finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč na realizaci nákupu léčiv 
a krmiv pro zvěř. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce veřejnoprávní smlouvu s Mysliveckým sdružením Kamenec 
schvaluje počtem hlasů 7-pro. 
 
4.3. Schválení smlouvy o z řízení věcného b řemene 

 Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IV-12-201273/VB/1, Kamenec u Poličky, knn – obec. Jedná se o smlouvu, 
která řeší trasu elektrické přípojky pro budovu pro komunální techniky. Jednorázová úhrada 



za zřízení věcného břemene je 1000,- Kč. Na tuto trasu přípojky byla již schválena smlouva 
o smlouvě budoucí při jednání zastupitelstva dne 23. 4. 2014.  Dotčenými pozemky 
v majetku obce jsou p.p.č. 866/44, 933/5, 935, a 2035/2. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje počtem hlasů 7-pro uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene číslo IV-12-201273/VB/1, Kamenec u Poličky, knn – obec. 
 
4.4. Přípojka plynu k budov ě komunální techniky 

Starosta obce informoval o zrealizované přípojce plynu pro budovu komunální 
techniky. Přípojka se skládá z části středotlaké STL a nízkotlaké NTL. Přípojku STL lze 
nabídnout k odprodeji společnosti RWE, ale až po zapsání věcného břemene do katastru 
nemovitostí. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování geometrického plánu pro 
vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků označených jako pozemková parcela 
číslo 933/5, 866/44, 866/47, 2022/2 a 934/1. 

Po vypracování geometrického plánu a zápisu do katastru nemovitostí zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
smluvními stranami František a Marta Škorpíkovi, RWE Distribuční služby, s.r.o. a Obcí 
Kamenec u Poličky s jednorázovou úhradou za zřízení věcného břemene 1000,- Kč 
Františku a Martě Škorpíkovým. 
 Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi smluvními stranami Obec Kamenec u Poličky a RWE Distribuční 
služby, s.r.o. s jednorázovou úhradou za zřízení věcného břemene 500,- Kč obci Kamenec u 
Poličky.  
 Zastupitelstvo obce výše uvedené schvaluje počtem hlasů 7-pro. 
 
4.5. Koup ě pozemku 

Starosta obce informoval o možné možnosti koupě pozemku p.p.č. 564/1, majitelé 
Jaroslav a Božena Ehrenbergerovi, trvalý travní porost o výměře 2543 m2, cena 3,- Kč/m2, 
cena celkem 7629,- Kč. Jedná se o pozemek, který sousedí s pozemkem ve vlastnictví obce 
ale zemědělsky se na něm nehospodaří. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje v případě možnosti a dohody zakoupení pozemku 
označeném jako pozemková parcela číslo 564/1 – trvalý travní porost o výměře 2543 m2 od 
manželů Jaroslava a Boženy Ehrenbergerových, bytem Kamenec u Poličky 132, 572 01 
Polička za kupní cenu 7.629,- Kč. Náklady na vypracování kupní smlouvy a náklady na 
zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
4.6. Prodej pozemk ů 
 Starosta obce informoval o žádosti na zakoupení pozemků ve vlastnictví obce, 
pozemku označeném jako pozemková parcela číslo 553 – trvalý travní porost, o výměře 
6197 m2 a pozemku označeném jako pozemková parcela číslo 554 – trvalý travní porost, o 
výměře 2453 m2 za prodejní cenu 6,- Kč - celková cena 51.900,- Kč. V následné diskusi byla 
možnost prodeje těchto pozemků projednána především z hlediska snahy zastupitelstva 
obce nesnižovat a naopak zvyšovat majetek obce, ale zároveň pozemky, které obec vlastní 
účelně využít a v případě možnosti i výhodně prodat. 
 
 
 



 Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku označeném jako 
pozemková parcela číslo 553 – trvalý travní porost, o výměře 6197 m2 a pozemku 
označeném jako pozemková parcela číslo 554 – trvalý travní porost, o výměře 2453 m2, oba 
pozemky v obci a v KÚ Kamenec u Poličky, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001. 
 
4.7. Smlova o smlouv ě budoucí kupní 

Starosta obce informoval o jednání o vyřešení problematiky pozemků ve vlastniství 
pana Miroslava Nykla, dotčených místní komunikací. Navrhnul ke schválení další postup. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce pověřuje 7-mi hlasy pro starostu obce uzavřením smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Obcí Kamenec u Poličky a panem Miroslavem 
Nyklem, bytem Kamenec u Poličky 95, 572 01 Polička, ve které se smluvní strany dohodnou 
na odkoupení částí dotčených pozemků pod místní komunikací, označených jako 
pozemková parcela číslo 372/1, 372/2 a 373, vše KÚ Kamenec u Poličky. Místní komunikací 
dotčené části těchto pozemků budou určeny a odděleny geometrickým plánem, jehož 
vyhotovení uhradí Obec Kamenec u Poličky. Kupní cena za prodávané časti pozemků bude 
určena jako součin 60,- Kč/m2 a počet m2.  
 
Bod 5. – Různé 
5.1. Projektová studie kanalizace  

Starosta obce informoval o současném stavu řešení odkanalizování obce a navrhnul 
zadání projektové studie veřejné kanalizace, která provede aktualizaci současného 
projektového řešení kanalizace z hlediska její reálné proveditelnosti za pomoci současných 
dotačních možností. 

Zastupitelstvo obce zadání studie schvaluje 7-mi hlasy pro. 
 
5.2. Souhlas vlastníka nemovité v ěci s umíst ěním sídla 
 Starosta obce informoval o potřebě souhlasu obce s umístěním sídla Sboru 
dobrovolných hasičů a  Mysliveckého spolku Kamenec na adrese Kamenec u Poličky 90. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce souhlasí 7-mi hlasy pro s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Kamenec, IČO 642 10 715 na adrese 
Kamenec u Poličky 90, 572 01 Polička. 

Zastupitelstvo obce souhlasí 7-mi hlasy pro s umístěním sídla Mysliveckého spolku 
Kamenec, IČO 493 24 403 na adrese Kamenec u Poličky 90, 572 01 Kamenec u Poličky. 
 
5.3. Žádost o prodloužení dohod o poskytnutí p říspěvku na pracovníky VPP 

Starosta obce informoval o možnosti využít poskytnutí příspěvku na pracovníky 
veřejně prospěšných prací i v následujících měsících. V případě schválení krajskou komisí 
úřadu práce lze využít výhodných podmínek na dva pracovníky do konce kalendářního roku. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje možnost prodloužení dohod o poskytnutí příspěvku na 
pracovníky VPP 7-mi hlasy pro.  
 
Bod 6. – Diskuze  
 Starosta obce dále informoval o plánovaných akcích: 
- 25. 10. vítání občánků 
- 14. 11. Posvícenské posezení 



- od 28. 11. do 6. 12. Vánoční výstava – poprosil o pomoc při přípravě 
 
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 4/2015, 
plnění rozpočtu obce za předchozí období leden – září 2015 a vyúčtování provedených 
prací a uskutečněných akcí v areálu Pod Lipou. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy 
venkova obce Kamenec u Poličky a aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce 
Kamenec u Poličky s platností do roku 2025. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 
v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na další etapu rekonstrukce v areálu 
Pod Lipou. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pachtovní smlouvu s panem Davidem 
Pražanem, Kamenec u Poličky 27, 572 01 na pronájem pozemků ve vlastnictví obce 
určených k zemědělské činnosti s platností od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou.  
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Kamenec, IČ: 49324403 na poskytnutí finančních 
prostředků ve výši 10.000,- Kč na realizaci nákupu léčiv a krmiv pro zvěř. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IV-12-201273/VB/1, Kamenec u Poličky, knn – obec. Dotčenými pozemky 
v majetku obce jsou p.p.č. 866/44, 933/5, 935, a 2035/2, vše v KÚ Kamenec u Poličky. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zadání vypracování geometrického 
plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků označených jako 
pozemková parcela číslo 933/5, 866/44, 866/47, 2022/2 a 934/1 vše v KÚ Kamenec u 
Poličky. 

Po vypracování geometrického plánu zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami František a Marta 
Škorpíkovi, RWE Distribuční služby, s.r.o. a Obcí Kamenec u Poličky s jednorázovou 
úhradou za zřízení věcného břemene 1000,- Kč Františku a Martě Škorpíkovím. 

Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi smluvními stranami Obec Kamenec u Poličky a RWE Distribuční 
služby, s.r.o. s jednorázovou úhradou za zřízení věcného břemene 500,- Kč obci Kamenec u 
Poličky.  
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku označeném jako 
pozemková parcela číslo 564/1 – trvalý travní porost o výměře 2543 m2  v KÚ Kamenec u 



Poličky od manželů Jaroslava a Boženy Ehrenbergerových, bytem Kamenec u Poličky 132, 
572 01 Polička za kupní cenu 7.629,- Kč. 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku 
označeném jako pozemková parcela číslo 553 – trvalý travní porost, o výměře 6197 m2 a 
pozemku označeném jako pozemková parcela číslo 554 – trvalý travní porost, o výměře 
2453 m2, oba pozemky v obci a v KÚ Kamenec u Poličky, zapsané na listu vlastnictví číslo 
10001. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Obcí Kamenec u Poličky a panem Miroslavem 
Nyklem, bytem Kamenec u Poličky 95, 572 01 Polička, ve které se smluvní strany dohodnou 
na odkoupení částí dotčených pozemků pod místní komunikací, označených jako 
pozemková parcela číslo 372/1, 372/2 a 373, vše KÚ Kamenec u Poličky. Místní komunikací 
dotčené části těchto pozemků budou určeny a odděleny geometrickým plánem, jehož 
vyhotovení uhradí Obec Kamenec u Poličky. Kupní cena za prodávané časti pozemků bude 
určena jako součin 60,- Kč/m2 a počet m2.  
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zadání projektové studie veřejné 
kanalizace, která provede aktualizaci současného projektového řešení kanalizace z hlediska 
její reálné proveditelnosti za současných dotačních možností.  
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Kamenec, IČO 642 10 715 na adrese 
Kamenec u Poličky 90, 572 01 Kamenec u Poličky. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s umístěním sídla Mysliveckého spolku 
Kamenec, IČO 493 24 403 na adrese Kamenec u Poličky 90, 572 01 Kamenec u Poličky. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje možnost prodloužení dohod o 
poskytnutí příspěvku na pracovníky VPP.  
 
Usnesení bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
V Kamenci u Poličky dne 24. 9. 2015 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Kateřina Muffová 

 
 
Bc. Vladimír Andrlík 


