
Zápis číslo 12 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 26. 10. 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, Bc. Vladimír Andrlík, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban 
 
Omluveni: Michal Popelka 
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: Ing. Jan Mlynář, Ing. Stanislav Urban 
Návrhová komise: Luboš Kadidlo, Mgr. Kateřina Muffová 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Rozpočtové opatření číslo 5/2016 
 3. Vyhodnocení výběrového řízení zakázky malého rozsahu 
 4. Majetkoprávní záležitosti 
 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 21. 9. 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 5/2016 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 5/2016, 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 26. 10. 2016 – příjmy ve výši 
94 % rozpočtu - 6.013.848,- Kč, výdaje ve výši 50 % rozpočtu - 3.350.370,- Kč. Rozdíl 
2.663.478,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 7.250.000,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Rozpočtové opatření číslo 5/2016 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
 
 



Bod 3. 
3.1 Vyhodnocení výb ěrového řízení zakázky malého rozsahu 
 V souladu s usnesením z posledního zasedání zastupitelstva obce starosta obce 
informoval o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace Kamenec u Poličky – splašková kanalizace - projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení a dále na zpracovatele projektové 
dokumentace pro vydání územního souhlasu pro domovní kanalizační přípojky této akce. 

Realizace zakázky je požadována v termínu – zahájení prací listopad 2016, ukončení 
do 30. 6. 2017. Celkem nám bylo doručeno pět nabídek. 

Po vyhodnocení nabídek byla jako nejvýhodnější posouzena nabídka firmy 
Recprojekt s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice z důvodu nejnižší nabídkové ceny: 
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 359.370,- Kč včetně DPH. 
- projektová dokumentace pro domovní kanalizační přípojky 584.430,- 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 na zpracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a projektové dokumentace pro domovní kanalizační přípojky  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. 
 
3.2. Úhrada náklad ů na zpracování projektové dokumentace domovní kanal izační 
přípojky  

Starosta obce v dalším bodě podal návrh, aby za zpracování jednotlivých projektů 
domovních přípojek, byla od majitelů nemovitostí vybírán příspěvek v  jednotné částce 
1500,- Kč, a to při podpisu plné moci pro obec za účelem hromadného podání všech 
projektů na stavení úřad pro vydání hromadného územního souhlasu. Začátek možnosti 
platby příspěvků byl stanoven od měsíce listopadu do 30. 1. 2017. Takto budou informováni 
majitelé nemovitostí v obci. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro finanční úhradu od majitelů nemovitostí 
ve výši 1500,- Kč za zhotovení projektové dokumentace domovní kanalizační přípojky. 
 
Bod 4. – Majetkoprávní záležitosti 
4.1. Smlouva o smlouv ě budoucí o z řízení věcného b řemene služebnosti inženýrské 
sítě 
 Starosta obce informoval o připravené Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Českou republikou – Státním 
pozemkovým úřadem a obcí Kamenec u Poličky. Jedná se o dva pozemky parcelní číslo 
93/63 a parcelní číslo 2063 v katastrálním území Kamenec u Poličky, které jsou dotčené 
trasou kanalizace. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Českou republikou – Státním 
pozemkovým úřadem a obcí Kamenec u Poličky. 

 
4.2. Žádost o bezúplatný p řevod zem ědělského pozemku 
 Starosta obce informoval o potřebě schválení žádosti o bezúplatný převod 
zemědělského pozemku ve vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad na obec 
Kamenec u Poličky. Jedná se o část o výměře 170 m2 z pozemku p.č. 93/63, která je dle 



územního plánu obce určena k realizaci veřejně prospěšné stavby – v našem případě 
kanalizace. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro žádost o bezúplatný převod části 
zemědělského pozemku p.č. 93/63 v KÚ Kamenec u Poličky ve vlastnictví České republiky – 
Státní pozemkový úřad na obec Kamenec u Poličky. 
 
4.3. Smlouva o podmínkách provedení stavby 
 Starosta obce informoval o žádosti města Poličky o uzavření Smlouvy o podmínkách 
provedení stavby „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“. Jedná se o tyto stavbou 
dotčené pozemky ve vlastnictví obce – p.č. 899/12, 925/5, 1034/2, 1303/1, 2058/1 a 2058/2. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o podmínkách provedení 
stavby „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“ mezi obcí Kamenec u Poličky a městem 
Poličkou. 
 
4.4. Řešení majetkoprávních nesrovnalostí 
4.4.1 Směna pozemk ů 

Starosta obce informoval o pokračování prací na vyřešení majetkoprávních 
nesrovnalostí v trasách místních komunikací. Představil geometrický plán číslo 536-11/2016, 
který v trase místní komunikace dává do souladu se skutečností vlastnictví místní 
komunikací dotčených pozemků. Dle uvedeného geometrického plánu obec smění nově 
vzniklý pozemek parcelní číslo 1948/16 o výměře 91 m2 ve vlastnictví obce za nově vzniklé 
pozemky parcelních čísel 2105, 2107 a 295/5 o celkové výměře 142 m2 s dohodnutým 
doplatkem ve výši 2.550,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Směna pozemku parcelní číslo 1948/16 o výměře 91 m2 za pozemky parcelních čísel 
2105, 2107 a 295/5 o celkové výměře 142 m2 s doplatkem ve výši 2.550,- Kč byla schválena 
8-mi hlasy pro za podmínek, že náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do 
katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
4.4.2 Prodej pozemku  

Starosta obce navázal na minulé zasedání zastupitelstva obce a informoval o 
zpracovaném geometrickém plánu číslo 538-12/2016, dle kterého se odděluje pozemek 
parcelní číslo 933/8 o výměře 94 m2 z pozemku v majetku obce parcelní číslo 933/5. Záměr 
obce o prodeji odděleného pozemku byl zveřejněn na úřední desce. Byl podán návrh 
uskutečnit prodej za cenu 4.700,- Kč za podmínky, že kupující uhradí veškeré nutné náklady 
s uskutečněním prodeje včetně zpracování geometrického plánu, sepsání kupní smlouvy a 
poplatku za vklad do katastru nemovitostí.  Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Prodej pozemku parcelní číslo 933/8 za cenu 4.700,- Kč byl schválen 8-mi hlasy pro 
za podmínek, že náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru 
nemovitostí uhradí a náklady na zpracování geometrického plánu uhradí kupující. 
 
Bod 5. – Různé 
5.1. Splašková kanalizace – aktuální informace 
 Starosta obce informoval o aktuálním stavu projektu splaškové kanalizace v obci - 
informoval o stavu projednání Smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě a o stavu souhlasů a vyjádření dotčených subjektů. Následně byl dán prostor pro 
dotazy. 
 



5.2. Záměr na rekonstrukci školy 
Starosta obce navázal na minulé jednání zastupitelstva obce a informoval o 

zpracovaném projektovém záměru na provedení rekonstrukce budovy Základní a mateřské 
školy v Sádku. Seznámil přítomné s rozpočtem rekonstrukce po jednotlivých částech a se 
snahou podat žádost o podporu v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit – 
program Ministerstva školství. Žádost by podávala obec Sádek s naším závazkem úhrady 
podílu ½ povinné spoluúčasti. Následně byl dán prostor pro dotazy. 
 
Bod 6. – Diskuze  

Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci, informoval o provedeném 
dílčím přezkumu hospodaření obce, který provedli pracovnice Krajského úřadu 
Pardubického kraje 30. 9. s výsledkem bez závad. 

Informoval o pracovních místech VPP, možnosti prodloužení jednoho pracovního 
místa do 30. 11. a výhledu podmínek pro VPP pro rok 2017. V této souvislosti také poprosil 
zastupitele o pomoc při pracovní činnosti v obci před zimou – stavění zábran proti sněhu 
apod. Poděkoval organizátorům uskutečněných akcí v posledním období – šipkovaná pro 
děti, „burčákový“ pochod, drakiáda atd. Pozval přítomné na nejbližší akce: 

Podzimní tvoření v pátek 4. 11. 
Posvícenské posezení v sobotu 12. 11. 
Vánoční výstavu od 26. 11. do 4. 12. 
Společné zpívání koled - pravděpodobně ve středu 14.12. 

Zároveň poprosil o pomoc s organizací těchto akcí. 
Příští zasedání se uskuteční pravděpodobně v úterý 13. 12. 2016.  
 
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 5/2016. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje na základě vyhodnocení poptávkového 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a projektové dokumentace pro domovní kanalizační přípojky  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 finanční úhradu od majitelů nemovitostí 
v obci Kamenec u Poličky za zhotovení projektové dokumentace domovní kanalizační 
přípojky ve výši 1.500,- Kč. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Českou republikou – Státním 
pozemkovým úřadem a obcí Kamenec u Poličky na pozemky označené jako parcelní číslo 
93/63 a parcelní číslo 2063 v katastrálním území Kamenec u Poličky 
 



6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Žádost o bezúplatný převod části 
zemědělského pozemku p.č. 93/63 v KÚ Kamenec u Poličky ve vlastnictví České republiky – 
Státní pozemkový úřad na obec Kamenec u Poličky pro realizaci veřejně prospěšné stavby. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení 
stavby „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“ mezi obcí Kamenec u Poličky a městem 
Poličkou. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje směnu pozemků, oddělených 
geometrickým plánem číslo 536-11/2016, a to nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1948/16 
o výměře 91 m2 za nově vzniklé pozemky parcelních čísel 2105, 2107 a 295/5 o celkové 
výměře 142 m2 s doplatkem ve výši 2.550,- Kč za podmínek, že náklady na vypracování 
směnné smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u 
Poličky. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej nově vzniklého pozemku 
parcelní číslo 933/8 o výměře 94 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 538-12/2016, 
za cenu 4.700,- Kč za podmínek, že náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na 
zápis do katastru nemovitostí a náklady na zpracování geometrického plánu uhradí kupující. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Kamenec u Poličky za rok 2016 se závěrem nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
V Kamenci u Poličky dne 26. 10. 2016 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Mlynář 

 
 
 
Ing. Stanislav Urban 


