
Zápis číslo 7 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 10. 12. 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, Michal Popelka, Luboš Kadidlo 
 
Omluveni: - 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.10 hod, ukončení ve 21.30 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 9-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 

 2. Rozpočtové opatření číslo 6/2015 

 3. Rozpočet obce pro rok 2016 

 4. Rozpočtový výhled obce na období 2017 až 2019 

5. Obecně závazná vyhláška 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování komunálních odpadů 

6. Majetkoprávní záležitosti 

 7. Různé 

 8. Diskuse 

9. 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 23. 9. 2015. Připomenul úkoly stanovené v usnesení a informoval o jejich plnění a 
jejich rozpracovanosti. Informoval také o provedeném rozpočtovém opatření číslo 5/2015. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Rozpo čtové opat ření číslo 6/2015 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 6/2015, 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. 
2015. 

Starosta obce dále navrhnul ke schválení kompetenci pro starostu obce provést 
rozpočtové opatření číslo 7/2015, kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle 
skutečného plnění na konci kalendářního roku. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 



Rozpočtové opatření číslo 6/2015 a kompetence pro starostu obce provést 
rozpočtové opatření číslo 7/2015, kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle 
skutečného plnění na konci kalendářního roku 2015 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 

 
Bod 3. - Rozpo čet obce pro rok 2016  

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2016 
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 24. 11. 2015 a byl projednán 

finančním výborem. Příjmy jsou rozpočtovány přibližně ve výši skutečnosti roku 2015, 
nejsou rozpočtovány žádné dotace mimo dotací schválených již v roce 2015. Ve výdajích 
jsou rozpočtovány běžné výdaje obce, větší výdaje jsou rozpočtovány na opravy majetku 
obce a na přípravu větších investičních akcí jako jsou chodníky a možné řešení 
odkanalizování obce. Rozpočet bude pravidelně aktualizován formou rozpočtových opatření. 

Starosta obce navrhnul úpravy zveřejněného návrhu rozpočtu v rozsahu: 
- přesun výdajů z paragrafu 5212 na nový paragraf číslo 5274 
- přesun výdajů z paragrafu 2331 na nový paragraf číslo 2333 a zvýšení výdajů o 

20.000,- Kč 
Rekapitulace: 

- příjmy ve výši 5.715.000,- Kč 
- - výdaje ve výši 5.315.000,- Kč. 
- rozpočet je koncipován jako přebytkový o 400.000,- Kč. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Rozpočet obce pro rok 2016 byl přijat 9-ti hlasy pro. 
 

Bod 4. - Rozpo čtový výhled obce na roky 2017, 2018 a 2019 
 Starosta obce informoval o povinnosti obce mít sestavený a schválený rozpočtový 
výhled na 2 až 5 let. Předložil návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2017, 2018 a 2019, 
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 2017 až 2019 byl přijat 9-ti hlasy pro. 
 

Bod 5. - Obecn ě závazná vyhláška 2/2015 o místním poplatku za prov oz systému 
shromaž ďování komunálních odpad ů 

Starosta obce nejdříve předložil návrh nové smlouvy se společností Liko a.s. Svitavy, 
o zajišťování svozu odpadů s platností od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou s půlroční výpovědní 
dobou. Současná smlouva končí 31. 12. 2015. Obec za tyto služby bude hradit částku 624,- 
Kč za jednoho obyvatele nebo objekt. Jedná se o navýšení ceny o 12,- Kč na poplatníka 
proti letošnímu roku 2015, když navýšení je zdůvodněno přípravou na připravované radikální 
zpřísnění podmínek skládkování komunálního odpadu. Další ustanovení smlouvy zůstávají 
stejné jako v předchozích letech.  Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva se společností Liko a.s. Svitavy byla schválena 9-ti hlasy pro. 
 
Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky číslo 2/2015 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů. 
 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. 

Výše poplatku byla navýšena na 570,- Kč na poplatníka. Celkové náklady obce za 
rok 2016 se očekávají ve výši 368.192,- Kč, výběr poplatku se očekává ve výši 244.530,- Kč. 
Doplatek obce z rozpočtu obce 123.662,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2015 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

 
Bod 6. - Majetkoprávní záležitosti 
6.1. Schválení pachtovní smlouvy  

Starosta obce předložil ke schválení návrh pachtovní smlouvy se Zemědělským 
obchodním družstvem Lubná na propachtování pozemků ve vlastnictví obce určených 
k zemědělské činnosti. Jedná se o celkem 14 pozemků o celkové výměře 0,7659 ha 
v lokalitě u Masokombinátu. Celková výše pachtovného je 925,- Kč splatná ročně do 31. 12., 
doba pachtu 5 let. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce obce od 24. 11. 2015. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro pachtovní smlouvu se Zemědělským 
obchodním družstvem Lubná, Lubná 326, 569 63, IČ:00129712. 
 
6.2. Schválení vzoru smlouvy o nájmu hrobového míst a 

Starosta obce informoval potřebě schválení vzoru nových nájemních smluv na 
hrobová místa. Současné nájemní smlouvy na hrobová místa většinou končí k datu 31. 12. 
2015. Další nájemní vztah bude uzavírán opět na dobu 10 let. 

Cena za nájem hrobového místa je stanovena navrženým ceníkem veřejného 
pohřebiště. Byl podán návrh na cenu ve výši 50,- Kč za m2 a rok. Tato částka je složena 
z ceny nájemného ve výši 20,- Kč za m2 a rok, která je určena dle platného výměru 
Ministerstva financí č. 1/2015. Další část ceny ve výši 30,- Kč za m2 a rok je za služby 
spojené s nájmem tj. údržba a opravy hřbitova apod. V ceníku veřejného pohřebiště je dále 
navržena hodinová sazba ve výši 150,- Kč pro možnost provedení prací při úpravě a údržbě 
konkrétního hrobového místa v případě individuální dohody s příslušným nájemcem. Cena 
za nájem je splatná jednorázově na celou dobu nájmu a to nejpozději do 3 měsíců od 
podpisu smlouvy. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje počtem hlasů 9-pro vzor nájemní smlouvy na hrobová 
místa a ceník veřejného pohřebiště. 

 
6.3. Schválení smlouvy o z řízení věcného b řemene - služebnosti 

Starosta obce informoval v souvislosti se stavbou Hlinsko – Polička, venkovní vedení 
110KV – umístění vedení 35 kV a 110 kV o smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti: 
– dotčeným pozemkem je pozemek označený jako pozemková parcela číslo 2053 – orná 
půda o výměře 924 m2 
- věcné břemeno bude zapsáno v šířce 3,5 m na obě strany od osy vedení 
- šířka pozemku ve vlastnictví obce v místě přechodu vedení je cca. 3 m 
- náhrada 1.000,- Kč 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje počtem hlasů 9-pro uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti číslo IE-12-2002591/293, Hlinsko – Polička, venkovní 



vedení 110KV. Dotčeným pozemkem v majetku obce je pozemek označený parcelním 
číslem 2053 v KÚ Kamenec u Poličky. 
 
6.4. Schválení dohody o ochranném pásmu 

Starosta obce informoval v souvislosti se stavbou Hlinsko – Polička, venkovní vedení 
110KV – umístění vedení 35 kV a 110 kV o dohodě o ochranném pásmu: 
- předmětem dohody je 79 m2 na pozemku označeném jako pozemková parcela číslo 2053 
– orná půda o výměře 924 m2 
- jedná se o šířku 12 m od krajního vodiče vedení na obě strany 
- náhrada 1.000,- Kč 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Zastupitelstvo obce schvaluje počtem hlasů 9-pro uzavření dohody o ochranném 

pásmu číslo IE-12-2002591/OP/293, Hlinsko – Polička, venkovní vedení 110KV. Dotčeným 
pozemkem v majetku obce je pozemek označený parcelním číslem 2053 v KÚ Kamenec u 
Poličky. 
 
6.5. Schválení smlouvy o z řízení věcného b řemene - služebnosti 

Starosta obce informoval o elektrické přípojce pro rodinný dům pana Jana Cacka 
podél cesty a pod cestou od domu čp. 9. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena 6. 11. 
2014, jednorázová náhrada 2.000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje počtem hlasů 9-pro uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2012833/4, Kamenec u Poličky, knn – Cacek. 
Dotčeným pozemkem v majetku obce je pozemek označený parcelním číslem 1948/1 v KÚ 
Kamenec u Poličky. 
 
Bod 7. - Různé 
7.1. Inventarizace majetku obce 

Starosta obce informoval o sestavení plánu provedení inventarizace a provedení 
fyzické a dokladové inventury majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2015 dle 
Vnitřní směrnice k provedení inventarizace a navrhnul složení inventarizační komise - 
předseda inventarizační komise Ing. Bohumil Novák, členové Michal Popelka, Ing Jan 
Mlynář a Luboš Kadidlo. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Složení inventarizační komise bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
7.2. 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 2016. Termín podání žádosti do 31. 12. 2015. Dotace až 70 %, 30 % 
spoluúčast obce. V roce 2015 bylo získáno 10.000,- Kč na pořízení plovoucího čerpadla, na 
rok 2016 bylo navrženo podání žádosti na pořízení motorové pily s příslušenstvím. 

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 2016 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
 
 



7.3. Žádost o poskytnutí dotace – protipovod ňové opat ření 
Starosta obce informoval o možnosti podání dotace z prostředků Pardubického kraje 

na komplexní analytickou studii s návrhem protipovodňových, protierozních a revitalizačních 
opatření. Financování v poměru 70% kraj, 30% obec. Jedná se o pole a horní vodní nádrž. 
Studie je nutná pro případnou žádost o dotaci na realizaci.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje na zpracování komplexní analytické studie s návrhem 
protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření. 
 
7.4. Cena vodného na rok 2016 

Starosta obce informoval, že na valné hromadě Sdružení majitelů skupinového 
vodovodu Poličsko byl přijat návrh provozovatele firmy VHOS Moravská Třebová na zvýšení 
ceny vodného ze současných 30,50 Kč/m3 na novou cenu 32,00 Kč/m3 včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 
Bod 8. – Diskuze  
 Starosta obce poděkoval za uskutečnění řady akcí v posledním období: 
- vítání občánků, výroba vánočních ozdob - akce v knihovně, Posvícenské posezení, 
Vánoční výstava a novou akci včera - zpívání koled před budovou OÚ. 
 Dále poděkoval členů zastupitelstva za brigádnickou pomoc při stavění sněhových 
zábran. 
Informoval o  plánovaných akcích: 
- 28. 12. Mariášový turnaj 
- soutěž ve vaření „Kdo má lepší“ 3.1. 2016 
- Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční v sobotu 9. 1. 2016 
- Masopustní průvod obcí 23. 1. 2016 
- Plesy 5. 2. a 6. 2. 2016 – prodej vstupenek týden předem 
- Maškarní karneval v neděli 7. 2. 2016 

Další číslo Kameneckých listů vyjde v týdnu před vánoci. Příští zasedání se 
uskuteční pravděpodobně v měsíci únoru. 
 
Bod 9. – 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 6/2015 a 
schvaluje kompetenci pro starostu obce provést Rozpočtové opatření číslo 7/2015, kterým 
bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci kalendářního 
roku 2015. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočet obce pro rok 2016. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017, 2018 a 
2019. 
 



5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu č. 49/2015/O se společností 
Liko Svitavy a.s., Tolstého 13/2114, 568 02, IČ: 25260715 o nakládání s komunálním 
odpadem. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pachtovní smlouvu se Zemědělským 
obchodním družstvem Lubná, Lubná 326, 569 63, IČ:00129712. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vzor nájemní smlouvy na hrobová místa 
a ceník veřejného pohřebiště. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti číslo IE-12-2002591/293, Hlinsko – Polička, venkovní vedení 110KV. 
Dotčeným pozemkem v majetku obce je pozemek označený parcelním číslem 2053 v KÚ 
Kamenec u Poličky. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu 
číslo IE-12-2002591/OP/293, Hlinsko – Polička, venkovní vedení 110KV. Dotčeným 
pozemkem v majetku obce je pozemek označený parcelním číslem 2053 v KÚ Kamenec u 
Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-2012833/4, Kamenec u Poličky, knn – Cacek. Dotčeným 
pozemkem v majetku obce je pozemek označený parcelním číslem 1948/1 v KÚ Kamenec u 
Poličky. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí plán provedení fyzické a 
dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2015 dle vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizační komise - předseda 
inventarizační komise Ing. Bohumil Novák, členové Michal Popelka, Ing. Jan Mlynář a Luboš 
Kadidlo. 
 
13) 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 2016. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje na zpracování komplexní analytické studie s návrhem 
protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z valné hromady 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o zvýšení ceny vodného na 32,00 Kč/m3 

pro rok 2016. 
 
 



Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 11. 12. 2015 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Kateřina Muffová 

 
 
 
Bc. Vladimír Andrlík 


