
Zápis číslo 14 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 14. 3. 2017 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, Mgr. Kateřina Muffová, Bc. Vladimír Andrlík 
 
Omluveni: Michal Popelka 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 21.15 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kateřina Muffová, Bc. Vladimír Andrlík 
Návrhová komise:  Luboš Kadidlo, Ing. Jan Mlynář 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

 - Rozpočtové opatření číslo 1/2017 

 - Majetkoprávní záležitosti 

  - Různé 

 - Diskuse 

- 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 13. 12. 2016. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. Informoval o provedeném rozpočtovém opatření číslo 7/2016 a o výsledku 
hospodaření obce v roce 2016 – příjmy ve výši 7.831.659,- Kč, výdaje ve výši 4.412.236,- 
Kč znamenají přebytek hospodaření obce za rok 2016 ve výši 3.419.422,- Kč. 
Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 

 
Bod 2. - Rozpo čtové opat ření číslo 1/2017 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 1/2017, které 
si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
současného vývoje příjmů a skutečných výdajů v roce 2017. Jedná se o navýšení příjmů o 
152.323,- Kč a navýšení výdajů o 34.270,- Kč tzn. rozpočet se stává z vyrovnaného 
přebytkový o 118.053,- Kč. 

Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce k 14. 3. 2017 – příjmy ve výši 
27 % rozpočtu - 1.574.383,- Kč, výdaje ve výši 10 % rozpočtu – 588.752,- Kč. Rozdíl 
985.631,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 8.614.564,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi.  



Rozpočtové opatření číslo 1/2017 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 3. - Majetkoprávní záležitosti 
 
3.1. Uzavření budoucí smlouvy o z řízení věcného b řemene – služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu 

Starosta obce informoval o návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu číslo IV-12-
2015348/VB/02, Kamenec u Poličky, knn - Popelka. Dotčenými pozemky v majetku obce je 
pozemek p.p.č. 1990/2 a 84/2 Jedná se o přívod elektrické energie k novostavbě rodinného 
domu pana Vojtěcha Popelky v délce cca. 117 m. Zřízení se požaduje úplatně za 
jednorázovou náhradu 21.060,- Kč ve prospěch obce a dále obec požaduje, aby do stejného 
výkopu mohla být položena nová kabelová trasa veřejného osvětlení. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouva o právu provést stavbu číslo IV-12-2015348/VB/02, Kamenec u Poličky, knn – 
Popelka, byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
3.2. Koup ě pozemku 93/3  
 Starosta obce informoval o uskutečněném jednání a navrhnul zakoupení pozemku 
označeného jako pozemková parcela číslo 93/3 – trvalý travní porost o výměře 652 m2 za 
celkovou kupní cenu 10.000,- Kč za podmínek, že náklady na vypracování kupní smlouvy a 
náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. Uvedený 
pozemek sousedí s pozemky ve vlastnictví obce – na jedné straně s pozemkem pro realizaci 
čerpací stanice pro splaškovou kanalizaci, na druhé straně s hrází obecního rybníka. Dále 
přes střed pozemku plánujeme realizovat výtlačné potrubí splaškové kanalizace. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zakoupení pozemku označeného jako pozemková parcela číslo 93/3 za kupní cenu 
10.000,- Kč za podmínek, že náklady na vypracování kupní smlouvy a náklady na zápis do 
katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
3.3. Řešení pozemkových nesrovnalostí  
3.3.1 Starosta obce informoval o žádosti na odkoupení části pozemku z pozemku 
v majetku obce číslo 1976/2 a 378/4. Jedná se o prostor u domu, jeho část je historicky již 
za plotem zahrady. Novou situaci bude řešit geometrický plán, který nově oddělí také část 
pozemku z pozemku parcelní číslo 378/1, tato část by byla převedena do majeku obce. 
Cena za prodávané časti pozemků bude určena jako součin 130,- Kč/m2 a počet m2. 
Náklady na zpracování geometrického plánu budou rozděleny rovným dílem. Prodej se 
uskuteční až po řádném zveřejnění záměru na některém z příštích zasedání dle zákona o 
obcích. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce souhlasí 8-mi hlasy pro s možností prodeje části z pozemku číslo 
1976/2 a 378/4 po řádném zveřejnění záměru dle zákona o obcích za výše uvedených 
podmínek. 
 
 
3.3.2 Starosta obce informoval o žádosti na vyřešení pozemkových nesrovnalostí u domu 
čp. 80. Jedná se o odkoupení části pozemku z pozemku v majetku obce parcelní číslo 
1989/5 a naopak obec potřebuje získat do svého vlastnictví část pozemku parcelní číslo 



33/1 a st. 98. Novou situaci bude řešit geometrický plán. Náklady na zpracování 
geometrického plánu budou rozděleny rovným dílem. Prodej nebo směna se uskuteční až 
po řádném zveřejnění záměru na některém z příštích zasedání dle zákona o obcích. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce souhlasí 8-mi hlasy s výše uvedeným. 
 

3.3.3 Starosta obce dále informoval o řešení hranic pozemků v lokalitě u domu čp. 210. 
Pro obec se jedná o záměr odkoupení části z pozemků 1543/1 a 1543/3 z důvodu získání 
většího prostoru u komunikace a zpřesnění hranice podél místní komunikace. Novou situaci 
opět musí řešit geometrický plán. Náklady na zpracování geometrického plánu budou 
rozděleny rovným dílem. Náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u 
Poličky. Cena za kupované části pozemků bude určena jako součin 20,- Kč/m2 a počet m2. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce souhlasí 8-mi hlasy pro se zakoupením pozemků, které vzniknou 
oddělením z pozemků 1543/1 a 1543/3 za cenu, která bude určena jako součin 20,- Kč/m2 a 
počet m2. 
 
3.4. Smlouva o podmínkách provedení stavby „Chodník  v obci Kamenec“ 
 Starosta obce informoval o připravené Smlouvě o podmínkách provedení stavby 
mezi obcí Kamenec u Poličky a Pardubickým krajem. Jedná se o stavbu chodníku v celé 
délce obce, smlouva řeší dočasný a trvalý zábor vlastní stavby na pozemku p.p.č. 1988/1 
v majetku Pardubického kraje. Smlouva je nutným předpokladem pro vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. Po dokončení stavby obec zpracuje přesný geometrický 
plán a dojde k bezplatnému převodu pozemku pod chodníkem obci. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o podmínkách provedení 
stavby „Chodník v obci Kamenec“ mezi obcí Kamenec u Poličky a Pardubickým krajem. 
 
3.5. Smlouvy o podmínkách provedení stavby „Chodník  v obci Kamenec“ 
 Starosta obce informoval o připravených Smlouvách o podmínkách provedení stavby 
mezi obcí Kamenec u Poličky a majiteli dotčených pozemků – fyzických osob dle projektové 
dokumentace. Jedná se o stavbu chodníku v celé délce obce, smlouva řeší trvalý zábor 
vlastní stavby na pozemcích jednotlivých majitelů. Smlouvy jsou nutným předpokladem pro 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Po dokončení stavby obec zpracuje 
přesný geometrický plán a ve smlouvě navrhuje odkoupení dotčené části pozemku pod 
chodníkem za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který bude zpracován na náklady 
obce. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro připravené Smlouvy o podmínkách 
provedení stavby „Chodník v obci Kamenec“ mezi obcí Kamenec u Poličky a majiteli 
pozemků dle projektové dokumentace. 
 
Bod 4. - Různé 
4.1. Inventarizace majetku obce a zpráva kontrolníh o výboru za rok 2016  
 Starosta obce informoval o provedení inventarizace majetku obce dle Vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace. Přítomní byly seznámeni se závěrečnou inventarizační 
zprávou. Dále byla podána informace o činnosti kontrolního výboru a o provedených 
kontrolách v roce 2016 – bez připomínek a závad. Před hlasováním byl dán prostor pro 



diskusi. Přítomní byly informováni, že ve složení kontrolní komise došlo od 1. 1. 2017 ke 
změně, kdy Lucii Drašarovou nahradila Klára Kadidlová. 

Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016 a zpráva 
kontrolního výboru za rok 2016 byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
4.2. Příspěvek Oblastní charit ě Poli čka na rok 2017  

Starosta obce informoval o žádosti Oblastní charity Polička na poskytnutí příspěvku 
ve výši 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb. Příspěvek by byl poskytnut na základě 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace ve výši 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou Polička, 
Vrchlického 22, 572 01 Polička, IČ: 49325515. 
 
4.3. 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 2017 stejnou částku jako v roce předchozím 5,- Kč na obyvatele k 1. 1. 
2017 tj. 542 x 5,- = 2.710,- 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 2017 
ve výši 2.710,- Kč byl schválen 8-mi hlasy pro. 
 
4.4. Dohoda o vytvo ření spole čného školského obvodu 

Starosta obce informoval o legislativní povinnosti každé obce zajistit podmínky pro 
plnění povinné školní a předškolní docházky. Pokud obec není zřizovatelem školy, musí tuto 
povinnost zajistit prostřednictvím dohody o vytvoření společného školského obvodu s jinou 
obcí. V případě mateřské školy a prvního stupně základní školy starosta obce předložil 
návrh dohody s obcí Sádek. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Sádek byla schválena 8-mi 
hlasy pro.  

 
4.5. Žádost o poskytnutí dotace 

Starosta obce informoval o pravděpodobné možnosti podání žádosti o dotaci v rámci 
výzvy MAS Poličsko v programu bezpečnosti – dotace na relizaci chodníků, zastávek. Byl 
podán návrh zkusit podat žádost na část projektového řešení chodníku, které 
pravděpodobně nebude možné uplatnit v rámci dotace SFDI a není v kolizi s trasou 
splaškové kanalizace. Jedná se horní autobusovou zastávku – náklady 200.000,- Kč, 
autobusovou zastávku ve středu obce – náklady 250.000,- Kč a oddělenou část chodníku na 
začátku obce – náklady 550.000,- Kč. Před podáním žádosti ale musíme mít vyřešen 
souhlas od vlastníků pozemků – viz. bod 3.5. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro podání žádosti v rámci výzvy MAS 
Poličsko v opatření Bezpečnost dopravního provozu. 
 
4.6. Veřejně prosp ěšné práce v roce 2017 
 Starosta obce informoval o situaci s programem veřejně prospěšných prací v roce 
2017. Informoval o reálné možnosti, že obec v letošním roce nezíská žádného pracovníka. 
Starosta v této souvislosti otevřel diskusi, jak situaci řešit. 



Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro vytvoření pracovních příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací pro rok 2017 s cílem maximálního využití podmínek stanovených 
úřadem práce. 
 
4.7. – Splašková kanalizace – aktuální informace 
 Starosta obce informoval o aktuálním stavu projektu splaškové kanalizace v obci. 
Dne 6. 3. 2017 Městský úřad Polička stavební úřad vydal Územní rozhodnutí pro celou 
stavbu – nyní běží 15 denní lhůta pro nabytí právní moci. Tento týden 16. – 18. 3. se 
uskuteční plánované obchůzky projektantů po jednotlivých domech. Zájem o zpracování 
dokumentace projevili prakticky všichni majitelé nemovitostí, dokumentace domovních 
přípojek se tak bude zpracovávat pro všechny domy v obci, kromě domů, které jsou 
v současné době neobyvatelné a čeká je v budoucnosti demolice nebo kompletní přestavba 
od základu. Celkem se projekčně připravuje připojení 205 nemovitostí. 

Projekční kancelář má stanovený termín do konce měsíce dubna pro zpracování 
dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
 
4.8. Dotace na rekonstrukci školy 

Starosta obce informoval o výsledku podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství 
na provedení rekonstrukce budovy Základní a mateřské školy v Sádku. Žádost nebyla 
úspěšná, v bodovém hodnocení získala 47 bodů z potřebných 60. Následně byl dán prostor 
pro dotazy. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zamítnutí žádosti o dotaci. 
 
4.9. Analytická studiie s návrhem protipovod ňových, protierozních a revitaliza čních 
opat ření 

Starosta obce informoval o převzetí konečné verze komplexní analytické studie 
s návrhem protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření, na kterou obec 
získala finanční prostředky od Pardubického kraje. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Bod 5. – Diskuze  

Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci a poděkoval za uskutečnění 
řady akcí v posledním období: Tříkrálová sbírka – výsledek sbírky 21.344,- Kč, soutěž ve 
vaření, společenské plesy, maškarní karneval, především pak za vydařený Masopustní 
průvod obcí. Poslední akcí byl před týdnem uskutečněný zájezd na bazén. Dále informoval o 
připravované besedě v neděli 26. 3. odpoledne – beseda nad kronikou obce s účastí paní 
Jílkové a pamětníků – našich občanů. Další číslo Kameneckých listů vyjde před velikonoci. 
 Pan Jan Kadidlo se obrátil s dotazem na organizaci návštěv projektantů - projektanti 
budou navštěvovat domy postupně, kde nebudou doma, tam se vrátí. 
 
Bod 6. – 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 a informaci o provedeném rozpočtovém opatření číslo 7/2016. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2017. 
 



3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo 
IV-12-2015348/VB/02, Kamenec u Poličky, knn – Popelka. Dotčenými pozemky v majetku 
obce jsou pozemky p.p.č. 1990/2 a 84/2. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku označeného jako 
pozemková parcela číslo 93/3 za kupní cenu 10.000,- Kč za podmínek, že náklady na 
vypracování kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec 
Kamenec u Poličky. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s možností prodeje části z pozemku 
číslo 1976/2 a 378/4 a to po zveřejnění záměru dle zákona o obcích a zároveň za výše 
uvedených podmínek. Kupní cena bude určena jako součin 130,- Kč/m2 a počet m2. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s majetkoprávním vypořádáním 
pozemkových nesrovnalostí u domu čp. 80. Prodej, koupě nebo směna pozemků se 
uskuteční až po zveřejnění záměru dle zákona o obcích. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí se zakoupením pozemků, které vzniknou 
oddělením z pozemků 1543/1 a 1543/3 za cenu, která bude určena jako součin 20,- Kč/m2 a 
počet m2. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení 
stavby „Chodník v obci Kamenec“ mezi obcí Kamenec u Poličky a Pardubickým krajem. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje připravené Smlouvy o podmínkách 
provedení stavby „Chodník v obci Kamenec“ mezi obcí Kamenec u Poličky a majiteli 
pozemků dle projektové dokumentace. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2016. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou 
Polička, Vrchlického 22, 572 01, IČ: 49325515.  
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy 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 2017 ve výši 2.710,- Kč. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dohodu o vytvoření společného 
školského obvodu s obcí Sádek.  
 



15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vytvoření pracovních příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2017 s cílem maximálního využití podmínek 
stanovených úřadem práce. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje možnost podání žádosti v rámci výzvy 
MAS Poličsko v opatření Bezpečnost dopravního provozu. 
 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 15. 3. 2017. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kateřina Muffová 
 
 
 
    Bc. Vladimír Andrlík 


