
Zápis číslo 15 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 15. 5. 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, Michal Popelka 
 
Omluveni:  
Host:  Ing. Stráník - Svazek obcí AZASS a Poličská nemocnice s.r.o. 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 21.30 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu:  Luboš Kadidlo, Michal Popelka 
Návrhová komise:   Bc. Vladimír Andrlík, Ing. Stanislav Urban 
Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

- Informace Ing. Stráníka o projektu plánování sociálních služeb v rámci Svazku 

obcí AZASS 

 - Závěrečný účet obce za rok 2016 

 - Rozpočtové opatření číslo 2/2017 

 - Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje 

 - Obecně závazná vyhláška 1/2017 a 2/2017 

 - Majetkoprávní záležitosti 

  - Různé 

 - Diskuse 

 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 14. 3. 2017. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 

 
Bod 2. - Vystoupení hosta - Ing. Stráník, Svazek obcí AZASS a Poličská nemocnice s.r.o. 

Ing. Stráník informoval o schválené realizaci projektu „Podpora procesu plánování 
sociálních služeb v teritoriu členských obcí Svazku obcí AZASS“, financovaného v rámci 
výzvy č. 063 Operačního programu Zaměstnanost (ESF) "Podpora procesu plánování 
sociálních služeb na obecní úrovni". Informoval o záměru výstavby zařízení s pečovatelskou 
službou v jednotlivých obcích -  Borová, Pomezí, nově Sádek. Ze strany naší obce bylo 



zmíněno a nabídnuto, zda by pro tyto účely nemohl být do budoucnosti využit dlouhodobě 
nevyužívaný objekt v obci. 
 
Bod 3. Schválení záv ěrečného ú čtu obce za rok 2016 

Starosta obce informoval, že dne 13. 4. 2017 proběhlo v naší obci přezkoumání 
hospodaření pracovnicemi Krajského úřadu, když bylo kontrolováno hospodaření obce a 
písemnosti spojené s chodem úřadu. Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky a 
bylo vydáno vyjádření bez výhrad.  
 Starosta obce informoval, že po provedeném přezkoumání hospodaření mohl být 
sestaven závěrečný účet obce za rok 2016, který byl dne 18. 4. 2016 vyvěšen na úřední 
desce obce v listinné i elektronické podobě. Starosta obce seznámil přítomné se 
závěrečným účtem obce za rok 2016 včetně jeho příloh. 
 Starosta obce dále seznámil přítomné s podklady pro roční účetní závěrku roku 2016 
a seznámil s hospodařením obce v uplynulém roce. 

Příjmy obce v roce 2016 byly ve výši 7.831.660,- Kč, výdaje ve výši 4.412.240,- Kč. 
Rozdíl příjmů a výdajů 3.419.420,- Kč. Získané dotace v roce 2016 byly ve výši 587.708,- 
Kč. Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2016 celkem 8.015.610,- Kč. Před hlasováním 
o schválení byl dán prostor pro diskusi. 
 Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2016 a Roční účetní závěrka obce za rok 2016 byla schválena 9-ti hlasy 
pro. 

 
Bod 4. - Rozpo čtové opat ření číslo 2/2017 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 2/2017, 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 15. 5. 2017 – příjmy ve výši 
44 % rozpočtu - 2.663.927,- Kč, výdaje ve výši 21 % rozpočtu – 1.287.010,- Kč. Rozdíl 
1.376.917,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 9.268.337,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 2/2017 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 5. - Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpo čtu Pardubického kraje  

Starosta obce dále informoval o schválené dotaci 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. 
Jedná se o poskytnutí 220.000,- Kč z celkových nákladů 314.600,- Kč. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/17/21761 ve výši 220.000,- jako investiční dotaci na akci „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace, DÚR“. 

Starosta obce dále informoval o schválené dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na 
Opravu komunikace ke hřbitovu ve výši 110.000,- Kč z Programu obnovy venkova. 
Podmínkou pro přijetí dotace je schválení smlouvy o poskytnutí dotace. Z těchto prostředků 
bude realizována oprava povrchu komunikace od místa ukončení předchozí opravy u domu 
čp. 213 po hřbitov včetně odstavné plochy u hřbitova. 



 Rozsahem je tato zakázka zakázkou malého rozsahu. V poptávkovém řízení podala 
nejvýhodnější nabídku firma firma DS Delta s.r.o. Lubná. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi. 

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova a zadání prací firmě DS 
Delta s.r.o. Lubná bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 6. - Obecn ě závazná vyhláška 1/2017 a 2/2017 
 Starosta obce navázal na předchozí jednání zastupitelstva obce při kterém byla 
přijata dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Sádek. Dohoda byla 
schválena také obcí Sádek a následně musí být vydána v obou obcích Obecně závazná 
vyhláška, kterou se v našem případě stanoví, že území obce Kamenec u Poličky je částí 
školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Sádek, okres Svitavy, Sádek 55, 572 01 
Sádek, zřízené obcí Sádek. Starosta obce představil znění Obecně závazné vyhláška číslo 
1/2017. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro vydání Obecně závazné vyhlášky číslo 
1/2017, kterou stanoví, že území obce Kamenec u Poličky je částí školského obvodu 
Základní školy a Mateřské školy Sádek, okres Svitavy, Sádek 55, 572 01 Sádek, zřízené 
obcí Sádek. 
 Starosta obce dále představil návrh Obecně závazné vyhlášky číslo 2/2017, která 
v souvislosti s platnou legislativou stanoví výjimečné případy, při nichž se doba nočního 
klidu vymezuje na dobou kratší, než stanoví zákon. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro vydání Obecně závazné vyhlášky číslo 
2/2017, kterou stanoví výjimečné případy, při nichž se doba nočního klidu vymezuje dobou 
kratší, než stanoví zákon. 
 
Bod 7. - Majetkoprávní záležitosti 
7.1. Starosta obce informoval o možnosti zakoupení části pozemku z pozemků 
označených parcelním číslem 390/1 a 389, dle dohody s majiteli by obec naopak prodala 
část pozemku označného jako parcelní číslo 39/4 před domem čp. 89. Novou situaci musí 
vyřešit geometrický plán zpracovaný na náklady obce. Cena za kupované a prodávané části 
pozemků bude určena stejně a to jako součin 30,- Kč/m2 a počet m2. Prodej části pozemku 
v majetku obce 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 9-ti hlasy pro s majetkoprávním vypořádáním 
pozemkových nesrovnalostí u domu čp. 89. Prodej a koupě pozemků se uskuteční až po 
zveřejnění záměru dle zákona o obcích. 

 
7.2. Starosta obce informoval o řešení hranic pozemků v lokalitě u domu čp. 182 a 183. 
Pro obec se jedná o záměr odkoupení části z pozemků 2030/4, 404/1, 407/2 a celého 
pozemku parcelní číslo 407/3 z důvodu skutečného používání pozemků. Novou situaci musí 
řešit geometrický plán, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u 
Poličky. Cena za kupované části pozemků bude určena jako součin 30,- Kč/m2 a počet m2. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce souhlasí 9-ti hlasy pro se zakoupením pozemků, které vzniknou 
oddělením z pozemků 2030/4, 404/1, 407/2 a celého pozemku parcelní číslo 407/3 za cenu, 
která bude určena jako součin 30,- Kč/m2 a počet m2. 



7.3. Starosta obce informoval o řešení hranic pozemků v lokalitě u domu čp. 67. Pro obec 
se jedná o záměr odkoupení části z pozemku 1972/2 z důvodu skutečného používání 
pozemku. Novou situaci musí řešit geometrický plán, náklady na zápis do katastru 
nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. Cena za kupované části pozemků bude určena 
jako součin 30,- Kč/m2 a počet m2. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce souhlasí 9-ti hlasy pro se zakoupením pozemku, který vznikne 
oddělením z pozemku 1972/2 za cenu, která bude určena jako součin 30,- Kč/m2 a počet 
m2. 
 
Bod 8. - Různé 
8.1. Žádost o poskytnutí dotace 

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 
stavební povolení. Financování v poměru 70% kraj, 30% obec, žádost o dataci ve výši 
250.000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti 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 stavební povolení.  
 
8.2. Schválení stanov Svazku obcí Vodovody Poli čsko 

Starosta obce informoval o změně stanov Svazku obcí Sdružení majitelů 
skupinového vodovodu Poličsko. Hlavní změnou je změna názvu na jednodušší název 
Vodovody Poličsko. Změna stanov bude platná po schválení ve všech členských obcí – po 
30. 6. 2017. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro stanovy svazku obcí „Vodovody 
Poličsko“, se sídlem Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, IČO 60125748. 
 
8.3. – Splašková kanalizace – aktuální informace 
 Starosta obce informoval o aktuálním stavu projektu splaškové kanalizace v obci. 
V současné době je dokončována dokumentace pro stavební povolení a současně 
dokumentace jednotlivých kanalizačních přípojek. Územní rozhodnutí pro celý projekt již 
nabylo právní moci. 
 Pro zpracování žádosti o dotaci a zajištění služeb komplexního dotačního 
managementu byl proveden v režimu zakázky malého rozsahu průzkum trhu se zjištěním 
referencí a cen za tyto služby v okolních obcích. Na tomto základě bylo provedeno oslovení 
firmy Alatere profi s.r.o. Praha, která nabídla tyto služby za celkovou cenu 314.600,- Kč.  
 Stejným režimem byl proveden průzkum trhu na výběr dodavatele zajištění služeb 
výběrového řízení na zhotovitele stavby, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Na 
základě zjištění bylo provedeno oslovení firmy Viaconsult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 
61 Třinec, pobočka Brno, která nabídla provedení těchto služeb za celkovou cenu 114.950,- 
Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro výběr dodavatele zajištění služeb 
komplexního dotačního managementu akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace 
firmu Alatere profi s.r.o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha a pověřuje starostu obce uzavřením 
smlouvy o dílo. 



 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro výběr dodavatele zajištění služeb 
výběrového řízení na zhotovitele stavby, technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace firmu Viaconsult a.s., Náměstí Svobody 
527, 739 61 Třinec a pověřuje starostu obce jednáním o uzavřením smlouvy o dílo s touto 
firmou.  
 
8.4. – Mikroregion Poli čsko  
 Starosta obce informoval o schválené dotaci z programu Drobná komunální technika 
pro obce Mikroregionu Poličsko, do kterého se naše obec zapojila v roce 2016. Jedná se o 
pořízení vysavače na listí a drtiče větví (štěpkovače – špalíčkovače). Technika bude po 
dobu 5 let v majetku Mikroregionu, obec na pořízení techniky přispěje vlastním podílem ve 
výši 51.000,-, celkové náklady na obě zařízení jsou 156.000,- Kč (dotace ve výši 105.000,- 
Kč tj. 67%). 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro pořízení vysavače na listí a drtiče větví 
z programu Drobná komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko. 
 
8.5. – Soutěž Vesnice roku  
 Starosta obce informoval o podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2017. Obec se 
naposledy soutěže účastnila v roce 2011, za poslední dobu se nám v obci podařilo lecos 
vybudovat a hlavně v obci je v posledním období velmi bohatý společenský život. Do 
soutěže vesnických staveb Zlatá cihla jsme přihlásili budovu pro komunální techniku. Při 
hodnocení obcí v krajském kole se uskuteční návštěva hodnotíci komise v přihlášené obci, 
kdy obc má přesně vymezený čas 2 hodin na svoji prezentaci. 
 
Bod 10. – Diskuze  

Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci a poprosil o pomoc při 
přípravě obce na návětěvu hodnotící komise soutěže vesnice roku. 
 
Bod 11. – 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 celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2016, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce schvaluje proúčtování výsledku hospodaření obce z hlavní 
činnosti obce za rok 2016 takto - výsledek hospodaření 2.951.368,51 Kč převést na účet 
432 - nerozdělený zisk z minulých let. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2017. 
 



5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/17/21761 ve výši 220.000,- jako investiční dotaci na akci „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace, DÚR“. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2017 ve výši 110.000,- Kč na akci 
Oprava komunikace ke hřbitovu a schvaluje výběr dodavatele této veřejné zakázky malého 
rozsahu – firmu DS DELTA s.r.o., Lubná 183, 569 63. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky vydává obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2017, 
kterou stanoví, že území obce Kamenec u Poličky je částí školského obvodu Základní školy 
a Mateřské školy Sádek, okres Svitavy, Sádek 55, 572 01 Sádek, zřízené obcí Sádek. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky vydává obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2017, 
kterou stanoví výjimečné případy, při nichž se doba nočního klidu vymezuje dobou kratší, 
než stanoví zákon. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s majetkoprávním vypořádáním 
pozemkových nesrovnalostí u domu čp. 89. Prodej a koupě pozemků se uskuteční až po 
zveřejnění záměru dle zákona o obcích. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemků, které vzniknou 
oddělením z pozemků 2030/4, 404/1, 407/2 a celého pozemku parcelní číslo 407/3 za cenu, 
která bude určena jako součin 30,- Kč/m2 a počet m2. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku, který vznikne 
oddělením z pozemku 1972/2 za cenu, která bude určena jako součin 30,- Kč/m2 a počet 
m2. 
 
12) 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 stavební povolení.  
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje stanovy svazku obcí „Vodovody 
Poličsko“, se sídlem Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, IČO 60125748. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele zajištění služeb 
komplexního dotačního managementu akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace 
firmu Alatere profi s.r.o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha a pověřuje starostu obce jednáním o 
uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele zajištění služeb 
výběrového řízení na zhotovitele stavby, technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace firmu Viaconsult a.s., Náměstí Svobody 
527, 739 61 Třinec a pověřuje starostu obce jednáním o uzavřením smlouvy o dílo s touto 
firmou. 
 



16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pořízení vysavače na listí a drtiče 
větví z programu Drobná komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko. 
 
Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 15. 5. 2017. 
 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo 
 
 
 
 
 

Michal Popelka 


