
Zápis číslo 10 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 29. 6. 2016 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 

 
Přítomni:  Petr Šváb, Ing. Bohumil Novák, Ing. Jan Mlynář, Lenka Ondráková, Mgr. Kateřina 
Muffová, Michal Popelka, Bc. Vladimír Andrlík, Luboš Kadidlo 
 
Omluveni: Ing. Stanislav Urban 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 20.30 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Kateřina Muffová, Luboš Kadidlo 
Návrhová komise: Vladimír Andrlík, Michal Popelka 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Rozpočtové opatření číslo 3/2016 
 3. Majetkoprávní záležitosti 
 4. Závěrečný účet svazku obcí AZASS a Mikroregion Poličsko 
 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 11. 5. 2016. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Rozpo čtové opat ření číslo 3/2016 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 3/2016, 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. 6. 2016 – 
příjmy ve výši 58 % rozpočtu - 3.598.492,- Kč, výdaje ve výši 32 % rozpočtu - 1.910.763,- 
Kč. Rozdíl 1.687.729,- Kč. Stav na bankovních účtech obce 6.100.000,- Kč. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtové opatření číslo 3/2016 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
 
 



 
Bod 3. – Majetkoprávní záležitosti 
3.1. 

Starosta obce navázal na předchozí jednání zastupitelstva obce a informoval o 
pokračování prací na vyřešní majetkoprvních nesrovnalostí v trasách místních komunikací. 

Informoval o geometrickém plánu číslo 525-53/2016, který v trase místní komunikace 
za domy čp. 61, 20 a 211 dává do souladu se skutečností vlastnictví místní komunikací 
dotčených pozemků. 

Dle uvedeného geometrického plánu obec zakoupí od: 
- od Jana a Miroslavy Kadidlových nově vzniklý pozemek číslo 306/2 o výměře 93 m2 za 
kupní cenu 2325,- Kč. 
- od paní Miroslavy Bartošové podíl ½ nově vzniklého pozemku číslo 1950/2 o výměře 8 m2 
a dále nově vzniklý pozemek 307/4 o výměře 106 m2. Celková kupní cena 2750,- Kč. 
- od pana Leoše Nunváře podíl ½ nově vzniklého pozemku číslo 1950/2 o výměře 8 m2 za 
kupní cenu 100,- Kč. 

Dle uvedeného geometrického plánu obec prodá: 
- panu Liboru Nunvářovi nově vzniklý pozemek číslo 1948/12 o výměře 103 m2 za prodejní 
cenu 2575,- Kč 
- Janu a Miroslavě Kadidlovým nově vzniklý pozemek číslo 1948/13 o výměře 45 m2 za 
prodejní cenu 1125,- Kč 
 Dále dle geometrického plánu číslo 527-55/2016, který dává do souladu se 
skutečností trasu místní komunikace před domem čp. 1. 
 Dle uvedeného geometrického plánu obec zakoupí od: 
- od Václava a Marie Pražanových nově vzniklý pozemek číslo 1388/6 o výměře 6 m2 za 
kupní cenu 300,- Kč. 
- od pana Ladislava Martinů podíl ½ nově vzniklého pozemku číslo 1388/8 o výměře 52 m2 
za kupní cenu 1300,- Kč. 
- od Jany a Josefa Voráčových podíl ½ nově vzniklého pozemku číslo 1388/8 o výměře 52 
m2 za kupní cenu 1300,- Kč. 
 Dle uvedeného geometrického plánu obec prodá: 
- Václavu a Marii Pražanovým nově vzniklý pozemek číslo 1388/7 o výměře 23 m2 za kupní 
cenu 1150,- Kč. 
 Dále dle geometrického plánu číslo 526-54/2016, který dává do souladu se 
skutečností trasu místní komunikace za mostem u čp. 120. 

Dle uvedeného geometrického plánu obec zakoupí od: 
- od Pavla a Evy Zdražilových nově vzniklý pozemek číslo 69/4 o výměře 37 m2 za kupní 
cenu 1850,- Kč. 
 Dle uvedeného geometrického plánu obec prodá: 
- Pavlu a Evě Zdražilovým nově vzniklý pozemek číslo 1948/15 o výměře 2 m2 za prodejní 
cenu 100,- Kč. 

Dle uvedeného geometrického plánu obec smění: 
- nově vzniklý pozemek číslo 1948/14 o výměře 66 m2 ve vlastnictví obce za nově vzniklý 
pozemek číslo 70/2 o výměře 66 m2 ve vlastnictví Miroslava Vávry. 

Záměr obce na prodej a směnu výše uvedených pozemků byl zveřejněn na úřední 
desce dne 13. 6. 2016. Současně bylo navrženo, aby náklady na vypracování kupní 
smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradila 
obec Kamenec u Poličky. 



Zakoupení výše uvedených pozemků bylo schváleno 8-mi hlasy pro za podmínek, že 
náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí a 
daň z nabytí nemovitých věcí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
3.2. 

Starosta obce informoval o vývoji jednání k vyřešení problematiky pozemků ve 
vlastniství pana Miroslava Nykla, dotčených místní komunikací a navrhnul ke schválení další 
postup.  

Zastupitelstvo obce pověřuje 8-mi hlasy pro starostu obce uzavřením smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy a následně 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, 
oddělených od pozemkových parcel 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 130,- Kč/m2 a počet m2.  
 
Bod 4. – Záv ěrečný ú čet svazku obcí AZASS a Mikroregion Poli čsko 
4.1. Projednání záv ěrečného ú čtu svazku obcí AZASS za rok 2015 

Starosta obce informoval o závěrečném účtu Svazku obcí AZASS za rok 2015, který 
byl od 24. 5. do 8. 6. 2016 zveřejněn na našich úředních deskách – papírové i elektronické.  

Hospodaření svazku za rok 2015 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 8. 6. 2016. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 

4.2. Projednání záv ěrečného ú čtu svazku obcí Mikroregon Poli čsko za rok 2015  
Starosta obce seznámil se závěrečným účtem svazku, z výroční zprávou a se 

zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 se závěrem bez výhrad. Všechny 
tyto dokumenty byly zveřejněny na našich úředních deskách od 2. 5. do 18. 5. 2016, byly 
projednány a schváleny na členské schůzi svazku 18. 5. 2016. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečným účet svazku obcí Mikroregion 
Poličsko za ro 2016. 
 
Bod 5. – Různé 
5.1. 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 2017 za podmínky 50% spoluúčasti obce. 
Byl podán návrh ucházet se v tomto programu o pořízení příslušenství ke komunálnímu 
traktoru jako o investiční dotaci – fukar na listí, drtič větví – štěpkovač. Dále navázal na 
rozhodnutí zastupitelstva obce z minulého zasedání a nutné schválení veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup drobné komunální techniky pro obce 
Mikroregionu Poličsko v roce 2016 ve výši 21.060,- Kč. Tato částka je podílem obce na 
pořízené drobné komunální technice pro naši obec za celkem 37.198,- Kč.    



Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro zapojení obce do programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2017 a veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí neinvestiční dotace na nákup drobné komunální techniky pro obce Mikroregionu 
Poličsko v roce 2016. 
 
5.2. Smlouva o p řipojení 
 Starosta obce informoval o potřebě uzavření smlouvy o připojení odběrného zařízení 
k distribuční soustavě  číslo 16_SOP_01_4121201607. Jedná se o krátkodobé připojení 
druhého elektroměru pro řešení zvýšeného odběru v areálu Pod Lipou po dobu letních 
měsíců. Za připojení není účtována žádná zvláštní částka, platba je pouze za 
spotřebovanou energii. 
  Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro smlouvu o připojení odběrného zařízení 
k distribuční soustavě  číslo 16_SOP_01_4121201607. 
 
5.3. Splašková kanalizace 
 V další části se starosta obce věnoval projektu kanalizace v obci, informoval o 
problémech s vedením tras, předložil znění smlouvy mezi obcí a majiteli pozemků, přes 
které budou navrženy kanalizační trasy. Představil také poslední variantu dokumentace, 
která předpokládá umístění dalších dvou pomocných čerpacích stanic, které výrazně 
zlepšují a řeší problematiku malého spádu a velkých hloubek hlavních stok. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přípravě splaškové kanalizace a 
schvaluje 8-mi hlasy pro znění smlouvy mezi obcí a majiteli pozemků, přes které budou 
navrženy kanalizační trasy 
 
5.4. Projekt chodník ů 
 Starosta obce dále informoval o pokračování prací na projektu chodníků u hlavní 
silnice v celé délce obce. Informoval o řešení problematických míst a o vizi dokončení 
projektu až do fáze stavebního povolení. 
 
Bod 6. – Diskuze  

Starosta obce informoval o posledním dění a poděkoval za uskutečnění akcí v obci - 
11. 6. turnaj v nohejbalu, 12. 6. Dětský den apod. Dále byla diskutována čistota vody 
v Bílém potoce a kvalita vody, kterou vypouští ČOV 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 3/2016. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickými plány číslo 525-53/2016, 526-54/2016 a 527-55/2016: 
- nově vzniklý pozemek číslo 306/2 o výměře 93 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1950/2 o výměře 8 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 307/4 o výměře 106 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1388/6 o výměře 6 m2 



- nově vzniklý pozemek číslo 1388/8 o výměře 52 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 69/4 o výměře 37 m2 
dále prodej: 
- nově vzniklý pozemek číslo 1948/12 o výměře 103 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1948/13 o výměře 45 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1388/7 o výměře 23 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1948/15 o výměře 2 m2 
a směnu: 
- nově vzniklý pozemek číslo 1948/14 o výměře 66 m2 za nově vzniklý pozemek číslo 70/2 o 
výměře 66 m2. Celková kupní cena 9.925,- Kč, celková prodejní cena 4950,- Kč, náklady na 
vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí a daň z nabytí 
nemovitých věcí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy a následně 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, 
oddělených od pozemkových parcel 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 130,- Kč/m2 a počet m2.  
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2015. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregon Poličsko za rok 2015. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zapojení obce do programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2017 a veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí neinvestiční dotace na nákup drobné komunální techniky pro obce Mikroregionu 
Poličsko v roce 2016. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o připojení odběrného zařízení 
k distribuční soustavě  číslo 16_SOP_01_4121201607. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o přípravě splaškové 
kanalizace a schvaluje znění smlouvy mezi obcí a majiteli pozemků, přes které budou 
navrženy kanalizační trasy. 
 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
V Kamenci u Poličky dne 30. 6. 2016 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
Ověřovatelé zápisu: Kateřina Muffová 

 
Luboš Kadidlo 


