
Zápis číslo 11 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 21. 9. 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, Ing. Stanislav Urban 
 
Omluveni: - 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 21.40 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Michal Popelka, Bc. Vladimír Andrlík 
Návrhová komise: Ing. Stanislav Urban, Mgr. Kateřina Muffová 
Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Rozpočtové opatření číslo 4/2016 
 3. Splašková kanalizace – aktuální informace 
 4. Majetkoprávní záležitosti 
 5. Program obnovy venkova 
 6. Různé 
 7. Diskuse 

8. 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 29. 6. 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 4/2016 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 4/2016, 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 k 21. 9. 2016 – příjmy ve výši 
85 % rozpočtu - 5.318.576,- Kč, výdaje ve výši 50 % rozpočtu - 3.082.623,- Kč. Rozdíl 
2.235.952,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 7.040.261,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Rozpočtové opatření číslo 4/2016 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
 



Bod 3. – Splašková kanalizace – aktuální informace 
 Starosta obce informoval o aktuálním stavu projektu splaškové kanalizace v obci,. 
Zrekapituloval činnosti za uplynulé dva měsice, představil veřejnosti poslední verzi 
projektové dokumentace, informoval o stavu projednání Smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a o stavu souhlasů a vyjádření dotčených subjektů. Navrhnul a 
představil harmonogram postupu dalších etap přípravných a projektových prací. 
 
3.1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
 Starosta obce informoval o žádosti zpracovateské firmy Recprojekt o prodloužení 
termínu dokončení díla – termín do 30. 4. 2017. Důvodem je současný stav zákona o 
pozemních komunikacích, který neumožňuje správcům krajských komunikací vydat kladné 
stanovisko k uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace. Změna zákona se předpokladá 
od 1. 1. 2017. Představil další změny v Dodatku číslo 1 smlouvy o dílo. Součástí prací bude 
taktéž zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí stavebnímu úřadu, 
zhotovitel provede kompletní dílo nejpozději do 30.4.2017, fakturace bude provedena až po 
dokončení celého díla po vydání územního rozhodnutí. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 16. 
3. 2016 „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
3.2. Smlouva o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti inženýrské sít ě s městem 
Poli čkou 
 Starosta obce informoval o žádosti města Poličky o úpravu předložené Smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti za jednorázový poplatek 1000,- Kč. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení 
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Kamenec u Poličky a městem Poličkou. 
 
3.3. Smlouva o smlouv ě budoucí o z řízení služebnosti 
 Starosta obce informoval o připravené Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti mezi Lesy České republiky, s.p. a obcí Kamenec u Poličky. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti mezi Lesy České republiky, s.p. a obcí Kamenec u Poličky. 
 
3.4. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
 Starosta obce informoval o připravené Smlouvě o nájmu a Smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s.p. a a obcí Kamenec u Poličky. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s.p. a obcí Kamenec u Poličky. 
 
3.5. Výběrové řízení – zpracování dokumentace pro stavební povolen í 

Starosta obce navrhnul zadání výběrového řízení na dodavatele dalšího stupně 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení akce „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace“. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 



Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 9-ti hlasy pro vypsáním výběrového 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení akce 
„Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
3.6. Výběrové řízení – zpracování dokumentace pro stavební povolen í 

Starosta obce dále navrhnul zadání výběrového řízení na dodavatele projektové 
dokumentace pro vydání územního souhlasu pro domovní kanalizační přípojky akce 
„Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“. Žádost  o vydání hromadného územního 
souhlasu na všechny domovní přípojky by podala za jednotlivé majitele nemovitostí 
hromadně najednou obec, o způsobu financování jednotlivých projektů domovních přípojek 
rozhodne zastupitelstvo po vyhodnocení výběrového řízení. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 9-ti hlasy pro vypsáním výběrového 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu pro domovní 
kanalizační přípojky akce „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
Bod 4. – Majetkoprávní záležitosti 
4.1. Starosta obce navázal na předchozí bod jednání zastupitelstva obce a navrhnul 
zakoupení pozemku označeného jako pozemková parcela číslo 173/2 za kupní cenu 
325.800,- Kč za podmínek, že náklady na vypracování kupní smlouvy a náklady na zápis do 
katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. Pozemek obec nezbytně potřebuje pro 
realizaci čerpací stanice v rámci řešení splaškové kanalizace. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje 9-ti hlasy pro zakoupení pozemku 
označeného jako pozemková parcela číslo 173/2 za kupní cenu 325.800,- Kč za podmínek, 
že náklady na vypracování kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí 
obec Kamenec u Poličky. 
 
4.2. Starosta obce dále navázal na poslední zasedání zastupitelstva obce a informoval o 
pokračování prací na vyřešení majetkoprávních nesrovnalostí v trasách místních 
komunikací. Informoval o geometrickém plánu číslo 530-7/2016, který v trase místní 
komunikace dává do souladu se skutečností vlastnictví místní komunikací dotčených 
pozemků. Dle uvedeného geometrického plánu obec zakoupí: 
- nově vzniklý pozemek číslo 1941/2 o výměře 26 m2 za kupní cenu 1300,- Kč. 
- podíl ½ nově vzniklého pozemku číslo 1942/2 o výměře 13 m2 za kupní cenu 325,- Kč. 
- podíl ½ nově vzniklého pozemku číslo 1942/2 o výměře 13 m2 za kupní cenu 325,- Kč. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Zakoupení výše uvedených pozemků bylo schváleno 9-ti 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. 
 
4.3. Starosta obce informoval o zpracovaném geometrickém plánu číslo 534-10/2016, 
který řeší nové majetkoprávní rozdělení pozemků v souladu s platným územním plánem 
obce a dle rozvojového plánu obce. 

Dle uvedeného geometrického plánu obec zakoupí: 
- nově vzniklý pozemek číslo 209/3 o výměře 493 m2 za kupní cenu 24.650,- Kč. 
- nově vzniklý pozemek číslo 208/2 o výměře 47 m2 za kupní cenu 2.350,- Kč. 
- podíl ½ pozemku číslo 177/3 o výměře 21 m2 za kupní cenu 525,- Kč. 



Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Zakoupení výše uvedených pozemků bylo schváleno 9-ti 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. 
 
4.4. Starosta obce dále informoval o žádosti na odkoupení části pozemku z pozemku 
v majetku obce číslo 933/5. Jedná se o prostor bezprostředně u stávající stavby a prostor 
bývalé zahrádky původního domu. Pozemek by byl oddělen geometrickým plánem, který by 
byl zpracován na náklady paní žadatelky, stejně jako by uhradila ostatní nutné výdaje. 
Prodej by se uskutečnil až po řádném zveřejnění na některém z příštích zasedání dle 
zákona o obcích. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce souhlasí 9-ti hlasy pro s možností prodeje části z pozemku číslo 
933/5 po řádném zveřejnění záměru dle zákona o obcích za podmínek, že veškeré náklady 
spojené s prodejem pozemku uhradí zájemce o pozemek. 
 
Bod 5. - Program obnovy venkova Pardubického kraje 

Starosta obce informoval o termínu a podmínkách pro podání žádosti o dotaci 
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2017. Byl podán návrh zpracovat 
žádost o neinvestiční dotaci ve výši 245.000,- Kč z programu POV na opravu povrchu 
komunikace ke hřbitovu včetně odstavné parkovací plochy. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi. 
 Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 
2017 na opravu povrchu komunikace ke hřbitovu bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 6. – Různé 
6.1. Projednání záv ěrečného ú čtu za rok 2015 SMSV Poli čsko 

Starosta obce informoval o závěrečném účtu svazku obcí Sdružení skupinového 
vodovodu Poličsko za rok 2015, který byl od 13. 6. do 30. 6. 2016 zveřejněn na našich 
úředních deskách – papírové i elektronické. Hospodaření svazku za rok 2015 bylo 
přezkoumáno finančním odborem krajského úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“. Návrh závěrečného účtu a výsledek kontroly hospodaření byl schválen 
členskou schůzí SMSV dne 30. 6. 2016. Následně byl dán prostor pro dotazy. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu 
Poličsko za rok 2015. 
 
6.2. Projekt chodník ů 
 Starosta obce představil poslední verzi projektu chodníků u hlavní silnice v celé 
délce obce. Informoval o současném řešení problematických míst, následně byl dán prostor 
pro dotazy a diskuzi. 
 
6.3. Záměr na rekonstrukci školy 

Starosta obce informoval o projektovém záměru na provedení rekonstrukce budovy 
Základní a mateřské školy v Sádku. V tomto záměru se jedná o řešení v současné době 
největších problémů školy – nevyhovující kapacita jídelny, kuchyně a šatny pro školáky. 
Dále chybějící tělocvična, protože ve stávající tělocvičně musí probíhat výuka jako ve 
kmenové třídě. Ve špatném stavu je dále střešní konstrukce a střešní krytina. K odstranění 



uvedených problémů je zpracován projektový záměr se snahou využít maximálně možnou 
dotační podporu. Následně byl dán prostor pro dotazy. 

Zastupitelstvo obce 9-ti hlasy pro schvaluje projektový záměr obcí Kamenec u 
Poličky a Sádek na provedení rekonstrukce budovy Základní a mateřské školy v Sádku ve 
společném vlastnictví obou obcí a souhlasí s uhradou ½ povinné výše spoluúčasti v případě 
realizace rekonstrukce za podpory dotačních titulů. 
 
Bod 7. – Diskuze  

Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci, informoval o nedávné poruše 
vodovodního řadu atd. Pan Jan Kadidlo v diskuzi připomněl problematiku ohrožení známých 
lokalit v obci v případě velkých přívalových srážek a vznesl požadavek na nové projednání 
uvedeného problému se všemi majiteli pozemků v daných oblastech a také se všemi 
hospodařícími subjekty v obci. Starosta obce v této souvislosti připomenul, že obec v měsíci 
červnu 2016 zadala řešení těchto problémů odborné firmě v rámci zpracování projektu 
Protipovodňová a protierozní ochrana. Odborné posouzení s návrhem řešení obec obdrží 
během podzimních měsíců. 
 
Bod 8. – 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 4/2016. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 16. 
3. 2016 „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Kamenec u Poličky a městem Poličkou. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti mezi Lesy České republiky, s.p. a obcí Kamenec u Poličky. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s.p. a obcí Kamenec u Poličky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce vypsáním výběrového 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení akce 
„Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce vypsáním výběrového 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu pro domovní 
kanalizační přípojky akce „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku označeného jako 
pozemková parcela číslo 173/2 za kupní cenu 325.800,- Kč za podmínek, že náklady na 



vypracování kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec 
Kamenec u Poličky. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickým plánem číslo 530-7/2016: 
- nově vzniklý pozemek číslo 1941/2 o výměře 26 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1942/2 o výměře 13 m2 

Celková kupní cena 1.950,- Kč, náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na 
zápis do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí obec Kamenec u 
Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickým plánem číslo 534-10/2016: 
- nově vzniklý pozemek číslo 209/3 o výměře 493 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 208/2 o výměře 47 m2 
- podíl ½ pozemku číslo 177/3 o výměře 21 m2 

Celková kupní cena 27.525,- Kč, náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na 
zápis do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí obec Kamenec u 
Poličky. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s možností prodeje části z pozemku 
číslo 933/5 po řádném zveřejnění záměru dle zákona o obcích za podmínek, že veškeré 
náklady spojené s prodejem pozemku uhradí zájemce o pozemek. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 
2017 v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na opravu povrchu komunikace 
ke hřbitovu. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu 
Poličsko za rok 2015. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje projektový záměr obcí Kamenec u 
Poličky a Sádek na provedení rekonstrukce budovy Základní a mateřské školy v Sádku ve 
společném vlastnictví obou obcí a souhlasí s uhradou ½ povinné výše spoluúčasti v případě 
realizace rekonstrukce za podpory dotačních titulů. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce po obdržení výsledků 
analytické studie protipovodňové a protierozní ochrany zahájit jednání s hospodařícími 
subjekty a majiteli pozemků o možných řešeních pro odstranění nebo zmírnění 
potencionálního ohrožení. 
 
Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 23. 9. 2016 



 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Michal Popelka 
 
 
 
 

Bc. Vladimír Andrlík 


