
Zápis číslo 8 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 29. 2. 2016 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, Luboš Kadidlo 
 
Omluveni: Michal Popelka 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 21.15 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Vladimír Andrlík, Luboš Kadidlo 
Návrhová komise: Ing. Jan Mlynář, Ing. Stanislav Urban 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Rozpočtové opatření číslo 1/2016 

3. Vyhodnocení výběrového řízení zakázky malého rozsahu 
 4. Majetkoprávní záležitosti – pronájem pohostinství 
 5. Různé 
 6. Diskuse 

7. 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 10. 12. 2015. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. Informoval o dotazu ze strany některých nájemců hrobových míst ke 
schválenému vzoru nájemní smlouvy na hrobová místa, Řádu veřejného pohřebiště, ceníku 
veřejného pohřebiště a informoval o podaném vysvětlení. Dále Informoval o provedeném 
rozpočtovém opatření číslo 7/2015 a o výsledku hospodaření obce v roce 2015 – příjmy ve 
výši 7.552.416,- Kč, výdaje ve výši 7.340.846,- Kč znamenají přebytek hospodaření obce za 
rok 2015 ve výši 211.570,- Kč. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Rozpo čtové opat ření číslo 1/2016 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 1/2016, které 
si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
současného očekávaného vývoje příjmů a předpokladu skutečných výdajů v roce 2016. 
Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce v letošním roce k 29. 2. 2016 – příjmy 
ve výši 1.039.397,- Kč, výdaje ve výši 379.010,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. Rozpočtové opatření číslo 1/2016 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 



Bod 3. - Vyhodnocení výb ěrového řízení zakázky malého rozsahu 
Zpracování projektové dokumentace Kamenec u Poli čky – splašková kanalizace 

Starosta obce navázal na předchozí jednání zastupitelstva obce a představil 
výsledek provedeného zhodnocení možných řešení odkanalizování obce z hlediska její 
reálné proveditelnosti za pomoci současných dotačních možností. 
Připomenul základní problematiku: 
- za likvidaci odpadních vod odpovídá vlastník nemovitosti 
- vypouštění odpadních vod do vsaků je zakázáno, kromě vodoprávním úřadem povolených 
vyjímek u domovních čistíren odpadních vod 
- i vyčištěné odpadní vody z domovních čístíren jsou nadále považovány za vody odpadní 
- vypouštění vod z přepadů vícekomorových septiků, které byly povolovány dříve bez 
omezení platnosti, dnes platí pouze v případě, že majitel v roce 2007 požádal o prodloužení 
platnosti povolení a bylo mu vydáno zpravidla na omezenou dobu max. 10 let (tzn. 
pravděpodovně do roku 2017) 
- podmínky pro likvidaci se neustále zpřísňují, viz. nově stanovené podmínky likvidace při 
dovozu na ČOV Polička – cena za likvidaci odpadní vody ze septiků 356,- Kč/m3, za odpadní 
vodu z bezodtokových jímek 49,- Kč/m3 (nutný uzavřený smluvní vztah s provozovatelem 
VHOS a.s.  s doložením zkoušky těsnosti jímky atd.) 
- povinnosti vlastníků za likvidaci odpadních vod není povinna obec přebírat 

Je zřejmé, že podmínky likvidace odpadních vod se neustále zpřísňují a většina 
majitelů nemovitostí v naší obci se již brzy může dostat do těžko řešitelné situace.  

Zastupitelstvo obce se na celou problematiku dívá z dlouhodobého hlediska, chce se 
pokusit využít pravděpodobně posledních dotačních možností a likvidaci odpadních vod 
z nemovitostí vyřešit centrálním systémem kanalizace a to dříve, než dojde k tvrdému 
dopadu na jednotlivé majitele nemovitostí. 

Dle platného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje má naše obec 
likvidovat odpadní vody společně s obcí Sádek na ČOV, která má být umístěna pod obci 
Sádek směrem ke křižovatce na obec Korouhev. Toto navrhované řešení není v současné 
době reálné z hlediska neúměrně vysokých nákladů na vybudování kanalizačních stok 
v obci Sádek a obec Sádek výstavbu zatím nepřipravuje. 

Naše obec se proto snaží najít jiné řešení, které by bylo reálně proveditelné za 
podpory současných dotačních programů. 

Dle posouzení investičního záměru odkanalizování obce je dnes nejefektivnější 
variantou likvidaci odpadních vod na ČOV Polička. Tato varianta je efektivnější než stavba 
vlastní ČOV, kterou naše obec nemá kde umístit a náklady na její výstavu by se pohybovaly 
v částce cca. 6.500.000,- Kč bez DPH. 

Navržené technické řešení spočívá v gravitačním odvedení odpadních vod v obci do 
jedné centrální čerpací stanice ve spodní části obce s výtlakem do poličské kanalizace se 
zaústěním do stoky v ulici Heydukova u čp. 119. Uvažuje se o napojení všech obyvatel 
z obce. Napojení kanalizace obce a vlastní likvidace odpadních vod na ČOV Polička je 
podmíněno dlouhodobou dohodou mezi obcí Kamenec u Poličky a městem Poličkou. Rada 
města Poličky odsouhlasila záměr obce na napojení a likvidaci odpadních vod na ČOV 
Polička dne 15. 2. 2016. 

Na řešení odkanalizování obce nemá v současné době obec žádnou platnou 
projektovou dokumentaci a vzhledem k tomu, že lze očekávat vyčerpání možných finančních 
prostředků z dotačních programů podstatně dříve než na konci současného programovacího 
období, zastupitelstvo obce přistoupilo k vyhlášení o výběrovém řízení na veřejnou zakázku 



malého rozsahu – Zpracování projektové dokumentace Kamenec u Poličky – splašková 
kanalizace. 

Projektovaná stavba bude řešit odvádění splaškových vod gravitační kanalizací 
s centrální čerpací stanicí a výtlakem odpadních vod do kanalizačního systému města 
Poličky (případně přímo na ČOV Polička). Předmětem zakázky je vyhotovení projektové 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR). Realizace zakázky je požadována 
v termínu – zahájení prací březen 2016, ukončení DÚR do 30. 6. 2016, ukončení IČ-ÚR do 
30. 8. 2016. Celkem bylo poptáno 5 dodavatelů, všichni předložili své nabídky. 

Po vyhodnocení nabídek byla jako nejvýhodnější posouzena nabídka firmy  Recprojekt 
s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice z důvodu nejnižší nabídkové ceny ve výši 314.600,- 
Kč včetně DPH. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro na základě vyhodnocení poptávkového 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace Kamenec u 
Poličky – splašková kanalizace jako nejvýhodnější nabídku firmy Recprojekt s.r.o., Fáblovka 
404, 533 52 Pardubice z důvodu nejnižší nabídkové ceny a pověřuje starostu obce jednáním 
a uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou. 

Starosta obce dále představil vizi zastupitelstva obce věnovat v následujícím období 
maximální úsilí k získání potřebných souhlasů majitelů nemovitostí k připravované 
dokumentaci s cílem během podzimních měsíců mít platné územní rozhodnutí a následně 
na konci kalendářního roku 2016 se pokusit požádat o dotaci na vlastní výstavbu kanalizace. 

V diskusi se paní Milada Muffová obrátila s dotazem na předpokládanou výši dotace 
– starosta odpověděl, že se uvažuje o výši dotace 63,5 % + možná krajská dotace ve výši 
10 %. Pan Jiří Groulík informoval o plánovaném investičním záměru města Poličky do 
rekonstrukce technologie ČOV Polička. 

Pro realizaci projektového řešení napojení kanalizace obce a vlastní likvidaci 
odpadních vod na ČOV Polička a také jako základní dokument pro žádost o dotaci na 
výstavbu kanalizace, je zapotřebí požádat o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje. Dle současného má naše obec likvidovat odpadní vody společně s obcí 
Sádek na ČOV v obci Sádek, změna spočívá ve schválení likvidace odpadních vod z obce 
Kamenec u Poličky na ČOV Polička. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro žádost na změnu Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Pardubického kraje na možnost likvidace odpadních vod z obce 
Kamenec u Poličky na ČOV Polička. 
 
Bod 4. – Majetkoprávní záležitosti – pronájem pohos tinství 

Starosta obce informoval, že dne 12. 2. 2016 obdržel od pana Martina Adámka 
žádost o výpověď smlouvy o nájmu ze dne 31. 1. 2012 na pronájem nebytových prostor a 
movitých věcí v budově pohostinství. Dle smlouvy je výpovědní doba 2 měsíce - začíná dne 
1. 3. 2016 a končí 30. 4. 2016. Dne 12. 2. 2016 byla na úřední desce a vývěskách v obci 
zveřejněna výzva z nabídkou pro nového provozovatele pohostinství se začátkem provozu 
od 1. 5. nebo po dohodě i dříve. 

K dnešnímu dni obec obdržela tři žádosti o pronájem a provozování pohostinství. 
První zájemce je pan Rudolf Jahl ze Sádku a druhým zájemcem je pan Jiří Veselka 
z Poličky, třetím zájemcem pan Leoš Langr z Poličky. 

Zájemci byly dostatečně obeznámeni se současným stavem provozu pohostinství a 
jeho vybavením, se zájemci byly jejich žádosti a jejich představa o provozu pohostinství 
osobně projednána. Starosta obce seznámil přítomné s nabídkami zájemců, pan Rudolf Jahl 
požádal o možnost vystoupení. V následné diskusi byla paní Miladou Muffovou vznesena 



připomínka na udržování pořádku v pohostinství. Po diskusi starosta obce podal návrh na 
uzavření nájemní smlouvy s panem Rudolfem Jahlem. 

Základní podmínky nájemní smlouvy starosta obce navrhnul zachovat ve výši 
současné nájemní smlouvy – měsíční nájem za nebytové prostory 900,- Kč, měsíční nájem 
za movité věci 100,- Kč. Celková výše nájemného 1000,- měsíčně. Dodávku el. energie, 
plynu, odvoz a likvidaci odpadů hradí nájemce přímo dodavatelům těchto služeb. Vodné a 
náklady na dlouhodobé zapůjčení výčepního zařízení budou nájemci vyúčtovány na základě 
vyúčtování dodavatelů těchto služeb. 

Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v budově čp. 135 
v části pohostinství s panem Rudolfem Jahlem, bytem Sádek 80, 572 01 bylo schváleno 8-
mi hlasy pro.  
 
Bod 5. – Různé 
5.1. Inventarizace majetku obce a zpráva kontrolníh o výboru za rok 2015  
 Starosta obce 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 2015 – bez připomínek a závad. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015 a zpráva 

kontrolního výboru za rok 2015 byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
5.2. Novela na řízení vlády číslo 37/2003 Sb. 

Starosta obce informoval o nařízením vlády číslo 352/2015 Sb., kterým bylo 
novelizováno Nařízení vlády číslo 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev. Po novelizaci je možné navýšení odměn u neuvolněných členů 
zastupitelstva, a to s platností od data schválení zastupitelstvem obce. Při poslední možnosti 
navýšení odměn v dubnu 2015 zastupitelstvo obce rozhodlo odměny nezvyšovat. Byl podán 
návrh zvýšit odměnu neuvolněnému místostarostovi obce dle platného znění nařízení vlády 
a u ostatních neuvolněných členů zastupitelstva obce ponechat současnou výši odměny bez 
zvýšení. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro (1 hlas se zdržel) měsíční odměnu za 
výkon funkce neuvolněnému místostrostovi obce ve výši 16.351,- Kč souladu s nařízením 
vlády číslo 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. 3. 2016. U ostatních 
neuvolněných členů zastupitelstva obce zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro (1 hlas 
se zdržel)  ponechání stávající výše měsíční odměny bez navýšení. 
 
5.3. Příspěvek Oblastní charit ě Poli čka na rok 2016  

Starosta obce informoval o žádosti Oblastní charity Polička na poskytnutí příspěvku 
ve výši 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb. Příspěvek by byl poskytnut na základě 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace ve výši 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou Polička, 
Vrchlického 22, 572 01 Polička, IČ: 49325515. 
 
 
 



5.4. Veřejně prosp ěšné práce v roce 2016 
 Starosta obce informoval o situaci s programem veřejně prospěšných prací v roce 
2016. Informoval o omezeném výběru možných pracovníků, informoval o podání Žádosti o 
příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí a rozhodnutí Krajské komise úřadu práce 
v Pardubicích poskytnout naši obci 4 pracovníky – 2 pracovníci s nástupem od 14. 3., jeden 
pracovník s nástupem 1. 4. a jeden od 7. 4. Pracovní smlouvy lze uzavřít pouze do  31. 7. 
2016 s možností prodloužení. Následně byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro vytvoření pracovních příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací pro rok 2016 s cílem maximálního využití podmínek stanovených 
úřadem práce. 
 
5.5. Žádost o použití znaku obce 
 Starosta obce informoval o žádosti Okresního sdružení hasičů Svitavy o povolení 
použití obecního znaku na vytvářeném praporu okresního sdružení. Na jedné straně by 
měla být mapa okresu společně se znaky sedmi měst okresu, na druhé pak znaky všech 
obcí, které mají sbor dobrovolných hasičů. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 

Zastupitelstvo obce uděluje 8-mi hlasy pro souhlas s použitím znaku obce na 
praporu Okresního sdružení hasičů Svitavy. 
 
Bod 6. – Diskuze  
 Starosta obce informoval o výsledku Tříkrálové sbírky v obci – celkem 19.552,- Kč a 
poděkoval všem dárcům a všem, kteří sbírku organizovali. 
 Starosta obce poděkoval organizátorům za uskutečnění celé řady akcí v posledním 
období: 
- soutěž ve vaření „Kdo má lepší“ 3.1. 
- Masopustní průvod obcí 23. 1. 
- Hasičské plesy a Maškarní karneval pro děti 5. 6. a 7. 2. 
- Deskové hry 14. 2. 
- prázdninovou výtvarnou dílničku 23. 2. 
- prázdninový zájezd na bazén 25. 2. 
 Informoval o připravovaném Jarním setkání důchodců v sobotu 9. 4.  

Další číslo Kameneckých listů vyjde v týdnu před velikonoci. Příští veřejní zasedání 
zastupitelstva obce se uskuteční pravděpodobně v měsíci dubnu. 
 
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 a informaci o provedeném rozpočtovém opatření číslo 7/2015. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2016. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje na základě vyhodnocení poptávkového 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace Kamenec u 
Poličky – splašková kanalizace jako nejvýhodnější nabídku firmy Recprojekt s.r.o., Fáblovka 
404, 533 52 Pardubice z důvodu nejnižší nabídkové ceny a pověřuje starostu obce jednáním 
a uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou. 
 



4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost na změnu Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Pardubického kraje na možnost likvidace odpadních vod z obce 
Kamenec u Poličky na ČOV Polička. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor a movitých věcí v budově čp. 135 v části pohostinství s panem Rudolfem Jahlem, 
bytem Sádek 80, 572 01. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2015. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce 
neuvolněnému místostrostovi obce ve výši 16.351,- Kč souladu s nařízením vlády číslo 
37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. 3. 2016. U ostatních 
neuvolněných členů zastupitelstva obce zastupitelstvo obce schvaluje ponechání stávající 
výše měsíční odměny. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou 
Polička, Vrchlického 22, 572 01, IČ: 49325515.  
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vytvoření pracovních příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2016 s cílem maximálního využití podmínek 
stanovených úřadem práce. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky uděluje souhlas s použitím znaku obce na 
praporu Okresního sdružení hasičů Svitavy. 
 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
V Kamenci u Poličky dne 29. 2. 2016 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Vladimír Andrlík 

 
 
 
Luboš Kadidlo 


