
Zápis číslo 9 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 11. 5. 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, Ing. Stanislav Urban, Michal Popelka, Bc. Vladimír Andrlík – pozdní příchod a 
hlasování od bodu 2. 
 
Omluveni: Luboš Kadidlo 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 21.00 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Mlynář, Ing. Stanislav Urban 
Návrhová komise: Kateřina Muffová, Michal Popelka 
Složení bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Závěrečný účet obce za rok 2015 
 3. Rozpočtové opatření číslo 2/2016 

4. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje 
 5. Majetkoprávní záležitosti 
 6. Různé 
 7. Diskuse 

8. Usnesení 
 Program zasedání byl přijat 7-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 29. 2. 2016. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Schválení záv ěrečného ú čtu obce za rok 2015 

Starosta obce informoval, že dne 4. 3. 2016 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 2015, který byl dne 18. 3. 2016 vyvěšen na úřední 
desce obce v listinné i elektronické podobě. Starosta obce seznámil přítomné se 
závěrečným účtem obce za rok 2015 včetně jeho příloh. 



 Starosta obce dále seznámil přítomné s podklady pro roční účetní závěrku roku 2015 
a seznámil s hospodařením obce v uplynulém roce. 

Příjmy obce v roce 2015 byly ve výši 7.552.420,- Kč, výdaje ve výši 7.340.850,- Kč. 
Rozdíl příjmů a výdajů 211.570,- Kč. Získané dotace v roce 2015 byly ve výši 614.656,- Kč. 
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2015 celkem 4.726.933,- Kč. Před hlasováním o 
schválení byl dán prostor pro diskusi. 
 Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2015 a Roční účetní závěrka obce za rok 2015 byla schválena 8-mi 
hlasy pro. 
 
Bod 3. - Rozpo čtové opat ření číslo 2/2016 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 2/2016, 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 11. 5. 2016 – 
příjmy ve výši 39 % rozpočtu - 2.238.593,- Kč, výdaje ve výši 19 % rozpočtu - 1.103.633,- 
Kč. Stav na bankovních účtech obce 5.732.746,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Rozpočtové opatření číslo 2/2016 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. - Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpo čtu Pardubického kraje  

Starosta obce informoval o schválené dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na 
pořízení vybavení výjezdové jednotky. Dotace je poskytnuta účelově na pořízení motorové 
pily s příslušenstvím, a to ve výši 70 % skutečných nákladů, maximálně však 10.000,- Kč. 
Vyúčtování dotace nejpozději do 31. 10. 2016. Pořízena bude profesionální motorová pila 
s příslušenstvím v cenovém rozmezí 14.500 až 20.000,- Kč, dle nejvýhodnější nabídky. 
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 
2016 a pověření starosty obce pořízením motorové pily s příslušenstvím dle nejvýhodnějších 
technicko-ekonomických podmínek bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 

 
Starosta obce dále informoval o schválené dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na 

Opravu areálu Pod Lipou 2. etapa ve výši 100.000,- Kč z Programu obnovy venkova. 
Podmínkou pro přijetí dotace je schválení smlouvy o poskytnutí dotace. Z těchto prostředků 
bude realizováno pokračování oprav v areálu v návaznosti na provedenou rekonstrukci 
v roce 2015. Záměr prací spočívá v opravě chodníku k dětskému hřišti, dořešení oplocení 
v této části, opravu oplocení o dětského hřiště atd. Vše v navaznosti na v loňském roce 
realizované nové plochy. Rozsahem budou tyto práce zakázkou malého rozsahu. Byl podán 
návrh, zadat tyto práce firmám DS Delta s.r.o. Lubná z důvodu nejlepších nabízených 
technicko-ekonomických podmínek a nejlepších zkušeností a truhlářské práce panu 
Pražanovi, z důvodu nejlepší možnosti úspory finančních prostředků zpracováním řeziva 
z majetku obce. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova a zadání prací firmám DS 
Delta s.r.o. Lubná 183 a panu Pražanovi, Kamenec u Poličky 27 bylo schváleno 8-mi hlasy 
pro. 



Starosta obce dále informoval o schválené dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na 
zpracování komplexní analytické studie s návrhem protipovodňových a protierozních 
opatření. Jedná se o řešení lokalit, kde jsme se v minulých letech potýkali s problémy při 
přívalových deštích a vodní nádrže v obci. Dotace je ve výši 120.000,- Kč, s čerpáním do 30. 
11. 2017. Podmínkou pro přijetí dotace je schválení smlouvy o poskytnutí dotace. 
Zpracovaná komplexní analytycká studie je nutná pro případnou žádost o dotaci na 
realizaci. V poptávkovém řízení podala nejvýhodnější nabídku firma firma Envicons s.r.o. 
Pardubice za cenu 173.635,- Kč, další firma Maresa s.r.o. celková cena 196.020,- Kč a firma 
Recprojekt 223.850,- Kč. 

Smlouva o poskytnutí dotace „Kamenec u Poličky, protipovodňová a protierozní 
ochrana“ a výběr dodavatele této veřejné zakázky malého rozsahu – firma Envicons s.r.o. 
Pardubice z důvodu nejnižší nabídkové ceny, oboje bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 

 
Bod 5. – Majetkoprávní záležitosti - koup ě pozemk ů 

Starosta obce informoval o zpracování geometrického plánu číslo 524-23/2016, který 
v trase místní komunikace za domy čp. 110, 111 a 214 dává do souladu se skutečností 
vlastnictví místní komunikací dotčených pozemků. Dle výše uvedeného geometrického 
plánu obec zakoupí od: 
- paní Lenky Ondrákové podíl ¼ nově vzniklého pozemku číslo 336/3 o výměře 3 m2 za 
kupní cenu 38,- Kč. 
- pana Jiřího Ondráka podíl ¼ nově vzniklého pozemku číslo 336/3 o výměře 3 m2 a dále 
nově vzniklý pozemek 337/3 o výměře 28 m2. Celková kupní cena 1438,- Kč. 
- pana Tomáše Ondráka podíl 1/2 nově vzniklého pozemku číslo 336/3 o výměře 3 m2 a dále 
nově vzniklý pozemek 337/4 o výměře 23m2. Celková kupní cena 1225,- Kč. 
- od Jitky Trávníčkové a Petra Trávníčka nově vzniklý pozemek číslo 333/2 o výměře 82 m2 
za kupní cenu ve výši 4 100,- Kč. 
- od Anny Trávníčkové a Jana Trávníčka podíl 1/2 nově vzniklého pozemku číslo 335/2 o 
výměře 14 m2 za kupní cenu ve výši 350,- Kč. 
- od paní Anny Trávníčkové podíl 1/2 nově vzniklého pozemku číslo 335/2 o výměře 14 m2 
za kupní cenu ve výši 350,- Kč.  

Celková výměra zakupovaných pozemků je 150 m2, celková cena je 7.501,- Kč 
Paní Lenka Ondráková byla z důvodu střetu zájmu vyloučena z projednávání v souladu 
s ustanovením § 83 zákona číslo 128/2000 Sb. zákona o obcích. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Zakoupení výše uvedených pozemků bylo schváleno 7-mi hlasy pro za podmínek, že 
náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí a daň 
z nabytí nemovitých věcí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
Bod 5. – Různé 
5.1. Smlouva o sdružování prost ředků na nákup vým ěnného fondu pro knihovny 

Starosta obce informoval o pokračování spolupráce obcí ve sdružování prostředků 
na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Starosta obce podal návrh 
poskytnout pro rok 2016 stejnou částku jako v roce předchozím 5,- Kč na obyvatele k 1. 1. 
2016 tj. 541 x 5,- = 2.705,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny 
v regionu Pardubice a příspěvek ve výši 5,- Kč na obyvatele obce tj. příspěvek pro rok 2016 
ve výši 2.705,- Kč byl schválen 8-mi hlasy pro. 

 



5.2. Stanovení místa pro odávání a oddacího dne  
Starosta obce informoval o potřebě stanovení místa pro oddávání v naší obci a 

stanovení oddacího dne. Navrhnul místo pro oddávání ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky, Kamenec u Poličky 90 a oddávací den v sobotu s tím, 
že jednotlivé obřady budou časově navazovat. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Místo pro oddávání ve společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci u 
Poličky, Kamenec u Poličky 90 a oddávací den v sobotu s tím, že jednotlivé obřady budou 
časově navazovat, bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
5.3. Drobná komunální technika pro obce Mikroregion u Poli čsko  

Starosta obce informoval o schválené dotaci z programu Drobná komunální technika 
pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2016. Celková částka, kterou může obec v tomto 
programu uplatnit je 39.900,- Kč – neinvestiční dotace. Skutečná výše dotace a skutečný 
vlastní podíl finančních prostředků je dán propočtem nákladů ostatních obcí a celkové výše 
poskytnuté dotace. Předpokládá se podíl obce ve výši cca. 50 %. 

Záměr obce je pořídit ručně vedený zametací stroj pro jednoduchou běžnou údržbu 
zpevněných ploch v areálu Pod Lipou, motorový foukač s možností vysávání pro úklid 
zejména po sekání trávy a motorový plotostřih pro údržbu zeleně v obci. V následné diskusi 
pan Dvořák starší zmínil pořízení foukače na listí jako příslušenství ke komunálnímu traktoru 
– nyní nelze uvažovat, jednalo by se o větší částku a o investici. Dále byla diskutována 
možnost pořízení mycího kartáče ke stroji wap. Zkušenosti s ním jsou ale velmi rozdílné – 
bylo dohodnuto s jeho pořízením raději počkat a zjistit další zkušennosti. 

O pořízení drobné komunální techniky z programu Drobná komunální technika pro 
obce Mikroregionu Poličsko zametací stroj, motorový foukač a motorový plotostřih bylo 
rozhodnuto 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 6. – Diskuze  
Starosta obce informoval o posledním dění a poděkoval za uskutečnění akcí v obci: 

- Jarní setkání důchodců 9. 4. 
- Slet čaroděnic 30 .4. 
- Lampiónový průvod 6. 5. 

Informoval o přípravovaných akcích: 
- 11. 6. turnaj v nohejbalu 
- 12. 6. Dětský den 

Dále informoval o výsledku sběru železa v úterý 10. 5.  – odvezeno celkem 830 kg. 
Starosta obce také informovalo společné schůzce zastupitelstev obcí Sádek a 

Kamenec ve škole v Sádku 9. 3. Představil možnosti a záměry na postupnou rekonstrukci 
školy za využití současných dotačních podmínek. 
 V další části se starosta obce věnoval připravovanému projektu kanalizace v obci – 
poděkoval za účast na veřejné schůzi 4. 4. Připomenul dva zásadní problémy tras 
kanalizace a to souběh se ostatními sítěmi (v řadě místních komunikací se kanalizační stoka 
již nevejde) a uložení vedení do silnice v majetku kraje (Správa silnic nyní nedává povolení 
k umístění kanalizačních stok). Zmínil také pozitivní zprávu – Městem Polička nám bylo 
odsouhlaseno technické řešení napojení na kanalizaci města Poličky v šachtě proti domu 
p.Luňáčka 

V diskusi dále zmínil pan Dvořák starší problematiku výjezdů z místních komunikací 
na hlavní silnici. Následně byla diskutována problematika umístění dopravních zrcadel, 
režim jejich povolování, rizika jejich poškození vandalismem apod. Starosta obce navrhnul 



tuto problematiku zapsat do usnesení z dnešního jednání s úkolem zahájit s příslušnými 
úřady jednání o povolení a následně zajistit dodavatele.  
 
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 celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2015, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2015 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 2015 takto - výsledek hospodaření 1.970.588,83 Kč převést na účet 432 - 
nerozdělený zisk z minulých let. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2015. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2016. 
 
5) 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 2016 a pověřuje starostu obce pořízením 
motorové pily s příslušenstvím dle nejvýhodnějších technicko-ekonomických podmínek. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2016 ve výši 100.000,- Kč na akci 
Oprava areálu Pod Lipou 2. etapa a schvaluje výběr dodavatelů této veřejné zakázky 
malého rozsahu – firmu DS DELTA s.r.o., Lubná 183 a pana Pražana, Kamenec u Poličky 
27. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace „Kamenec 
u Poličky, protipovodňová a protierozní ochrana“ a schvaluje výběr dodavatele této veřejné 
zakázky malého rozsahu – firmu Envicons s.r.o. Pardubice z důvodu nejnižší nabídkové 
ceny. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickým plánem číslo 524-23/2016: 
- nově vzniklý pozemek číslo 336/3 o výměře 3 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 337/3 o výměře 28 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 337/4 o výměře 23m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 333/2 o výměře 82 m2 
- nově vzniklého pozemku číslo 335/2 o výměře 14 m2 

Celková kupní cena 7.501,- Kč, náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na 
zápis do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí obec Kamenec u 
Poličky. 
 
 



9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na 
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a příspěvek ve výši 5,- Kč na 
obyvatele obce tj. příspěvek pro rok 2016 ve výši 2.705,- Kč. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky určuje místo pro oddávání ve společenském 
sále v budově Obecního úřadu v Kamenci u Poličky, Kamenec u Poličky 90 a stanovuje 
oddávací den na sobotu s tím, že jednotlivé obřady budou časově navazovat. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pořízení drobné komunální techniky 
z programu Drobná komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko - zametací stroj, 
motorový foukač s vysavačem a motorový plotostřih. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce jednáním o umístění 
dopravních zrcadel na nepřehledných místech napojení místních komunikací na hlavní 
silnici. 
 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 12. 5. 2016 
 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Mlynář 

 
 
 
Ing. Stanislav Urban 


