
Zápis číslo 13 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 13. 12. 2016 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 

 
Přítomni:  Petr Šváb, Ing. Bohumil Novák, Ing. Jan Mlynář, Lenka Ondráková, Luboš 
Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Michal Popelka 
 
Omluveni: Mgr. Kateřina Muffová, Bc. Vladimír Andrlík 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 21.05 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban 
Návrhová komise: Ing. Jan Mlynář, Michal Popelka 
Složení bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

 - Rozpočtové opatření číslo 6/2016 

 - Rozpočet obce pro rok 2017 

 - Rozpočtový výhled obce na období 2018 až 2020 

- Obecně závazná vyhláška 1/2016 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování komunálních odpadů 

 - Různé 

- Diskuse 
 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 26. 10. 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 6/2016 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 6/2016, které 
si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
současného vývoje příjmů a skutečných výdajů v roce 2016.  

Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce k 13. 12. 2016 – příjmy ve výši 
106 % rozpočtu - 7.103.176,- Kč, výdaje ve výši 63 % rozpočtu - 4.228.303,- Kč. Rozdíl 
2.874.873,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 7.324.634,- Kč.  

Starosta obce dále navrhnul ke schválení kompetenci pro starostu obce provést 
rozpočtové opatření číslo 7/2016, kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle 
skutečného plnění na konci kalendářního roku. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 



 Rozpočtové opatření číslo 6/2016 a kompetence pro starostu obce provést 
rozpočtové opatření číslo 7/2016, kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle 
skutečného plnění na konci kalendářního roku 2016 bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 3. - Rozpo čet obce pro rok 2017  

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2017. 
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 26. 11. 2016 a byl projednán 

finančním výborem. Příjmy jsou rozpočtovány přibližně ve výši skutečnosti roku 2016, 
nejsou rozpočtovány žádné dotace mimo dotací schválených již v roce 2016. Ve výdajích 
jsou rozpočtovány běžné výdaje obce, větší výdaje jsou rozpočtovány na opravy majetku 
obce a na přípravu odkanalizování obce. Rozpočet bude pravidelně aktualizován formou 
rozpočtových opatření. 

Starosta obce navrhnul úpravy zveřejněného návrhu rozpočtu v rozsahu skutečností, 
které v době zveřejnění návrhu na úřední desce nebyly ještě známy: 

- úpravu výše příjmu na paragrafu 0000 položce 1340 Poplatek za komunální 
odpad dle očekávané skutečnosti ve výši 246.240,- Kč 

- přidání nového paragrafu 2321 Přijaté nekapitálové příspěvky – příspěvky 
občanů na projektovou dokumentaci přípojek kanalizace ve výši 97.500,- Kč 

- upravu výše příjmů na paragrafu 6171 Činnost místní správy na částku 14.270,- 
Kč. 

- úpravu výše výdajů na paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod na 
částku 1.400.000,- Kč, 

Rekapitulace: 
- příjmy ve výši 5.900.000,- Kč 
- výdaje ve výši 5.900.000,- Kč. 
- rozpočet je koncipován jako vyrovnaný 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Rozpočet obce pro rok 2017 byl přijat 7-mi hlasy pro. 

 
Bod 4. - Rozpo čtový výhled obce na roky 2018, 2019 a 2020 
 Starosta obce informoval o povinnosti obce mít sestavený a schválený rozpočtový 
výhled na 2 až 5 let. Předložil návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2018, 2019 a 2020, 
ve výhledu není zahrnuta případná realizace větší investiční akce a není počítáno s 
dotacemi. Návrh rozpočtového výhledu byl projednán finančním výborem. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi. 
 Rozpočtový výhled obce na období 2018 až 2020 byl přijat 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 5. - Obecn ě závazná vyhláška 1/2016 o místním poplatku za prov oz systému 
shromaž ďování komunálních odpad ů 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2016 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů. 
 Nadále platí osvobození od poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném roce 
dosáhnou 17 a méně let věku, poplatníci, kteří v příslušném roce dosáhnou 80 a více let 
věku, poplatníci, kteří se po celý kalendářní rok zdržují mimo obec, poplatníci, kteří jsou 
úředně hlášeny na ohlašovně obce. 

Poplatníky jsou také osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 

Výše poplatku je navržena bez zvýšení, částka 570,- Kč na poplatníka. 



Celkové náklady obce za rok 2017 se očekávají ve výši 380.569,- Kč (platba LIKO 
včetně nebezpečných odpadů a pytlů na plasty + náklady svozu z nepřístupných míst), 
výběr poplatku se očekává ve výši 246.240,- Kč. Doplatek obce z rozpočtu obce 134.329,- 
Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Obecně závaznou vyhlášku číslo 
1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Bod 6. - Různé 
6.1. Inventarizace majetku obce 

Starosta obce informoval o sestavení plánu provedení inventarizace a provedení 
fyzické a dokladové inventury majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2016 dle 
Vnitřní směrnice k provedení inventarizace a navrhnul složení inventarizační komise - 
předseda inventarizační komise Ing. Bohumil Novák, členové Michal Popelka, Ing Jan 
Mlynář a Luboš Kadidlo. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Složení inventarizační komise bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
6.2. Žádost o poskytnutí dotace I. 

Starosta obce informoval o možnosti podání žádosti o dotaci z prostředků 
Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 
na zpracování projektu Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, dokumentace pro 
územní rozhodnutí. Financování v poměru 70% kraj, 30% obec.  Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství na zpracování projektu Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, 
dokumentace pro územní rozhodnutí.  
 
6.3. Žádost o poskytnutí dotace II. 

Starosta obce navrhnul podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů obce pro rok 2017. Termín pro podání pravděpodobně do konce měsíce února 2017. 
pro rok 2017 podán návrh na pořízení hliníkového žebříku. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi. 
 Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární 
techniku a věcné prostředky požární ochrany pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce 
pro rok 2017 bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
6.4. Novela na řízení vlády číslo 37/2003 Sb. 

Starosta obce informoval o nařízením vlády, 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 například od 1. 
1. 2017. Byl podán návrh ponechat výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva 
v současné výši bez zvýšení. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje 7-mi hlasy pro ponechání 
současné výše odměny bez navýšení. 
 
 



6.5. Splašková kanalizace – aktuální informace 
 Starosta obce informoval o aktuálním stavu přípravy splaškové kanalizace v obci. 
Informoval zájmu majitelů nemovitostí o zpracování projektové dokumentace domovních 
přípojek. K dnešnímu dni plnou moc pro zastupování obcí podepsalo a finanční příspěvek 
uhradilo 51 majitelů nemovitostí. 
 K veřejné části kanalizačních stok bylo získáno kladné stanovisko od Správy silnic 
Pardubického kraje s podmínkou finanční náhrady za uložení stok ve výši 1.227.242,- Kč, 
dále od Policie ČR, připravena je  žádost o schválení zvláštního užívání komunikace, kterou 
podáme tento týden na odbor dopravy. Po jejím schválení budeme mít všechny potřebné 
dokumenty pro podání žádosti o územní rozhodnutí. 
 
6.6. Analytická studiie s návrhem protipovod ňových, protierozních a revitaliza čních 
opat ření 

Starosta obce informoval a přítomným odprezentoval návrh komplexní analytické 
studie s návrhem protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření, na kterou obec 
získala finanční prostředky od Pardubického kraje. 
 
Bod 7. – Diskuze  

V diskusi se přihlásil pan Dvořák st. s dotazem na možnosti výměny svítidel 
veřejného osvětlení na svítidla technologie LED. Starostou obce byla vysvětlena 
problematika LED osvětlení a cena svítidel s tím, že obec ve svém záměru stavby chodníku 
podél hlavní silnice plánuje také kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení již za použití 
této technologie. Dále se pan Dvořák obrátil na zastupitelstvo s dotazem na montáž 
dopravního zrcadla na nepřehledné místo u Radiměřských, kde díky špatnému výhledu při 
jízdě z kopce po místní komunikaci může především v zimě snadno dojít ke střetu vozidel. 
Starostou obce bylo přislíbeno řešení po jeho schválení příslušnými institucemi.   

Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci a poděkoval za uskutečnění 
řady akcí v posledním období - tvoření vánočních ozdob, Posvícenské posezení a 
především Vánoční výstavu. Informoval o výsledku 
 Dále poděkoval Luboši Kadidlovi a především Michalu Popelkovi za brigádnickou 
pomoc při stavění sněhových zábran. 
Informoval o  plánovaných akcích: 
- 14. 12. společné zpívání koled 
- 28. 12. Mariášový turnaj 
- Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční v sobotu 7. 1. 2017 
- soutěž ve vaření „Kdo má lepší“ 8.1. 2017 
- společenské plesy 3. 2. a 4. 2. 2017 
- Maškarní karneval v neděli 5. 2. 2017 
- Masopustní průvod obcí 25. 2. 2017 

Další číslo Kameneckých listů vyjde v příštím týdnu před vánoci. Příští zasedání se 
uskuteční pravděpodobně v měsíci únoru nebo v březnu 2017. 
 
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 6/2016 a 
schvaluje kompetenci pro starostu obce provést Rozpočtové opatření číslo 7/2016, kterým 
bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci kalendářního 
roku 2016. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočet obce pro rok 2017. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018, 2019 a 
2020. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí plán provedení fyzické a 
dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2016 dle vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizační komise - předseda 
inventarizační komise Ing. Bohumil Novák, členové Michal Popelka, Ing. Jan Mlynář a Luboš 
Kadidlo. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství na zpracování projektu Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, 
dokumentace pro územní rozhodnutí.  
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany pro 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2017. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje ponechání stávající výše měsíční 
odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce bez navýšení. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o stavu přípravy projektu 
splaškové kanalizace a představenou studii protipovodňových a protierozních opatření 
v obci. 
 
Usnesení bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval všem za 
spolupráci během celého roku 2016 a pořál všem co nejlepší prožití vánočních svátků a 
úspěšný vstup do nového roku 2017. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 13. 12. 2016. 
 
 
 
 



Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo 
 
 
 
   Ing. Stanislav Urban 


