
Zápis číslo 16 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 14. 6. 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, Bc. Vladimír Andrlík, Michal Popelka 
 
Omluveni:  Mgr. Kateřina Muffová 
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, Michal Popelka 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

 - Uzavření budoucích smluv o připojení odběrného zařízení 

 - Majetkoprávní záležitosti 

 - Závěrečný účet svazku obcí AZASS a Mikroregion Poličsko 

  - Různé 

 - Diskuse 

 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 15. 5. 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. - Uzav ření budoucích smluv o p řipojení odb ěrného za řízení 

Starosta obce informoval o zaslaných smlouvách na připojení třech čerpacích stanic 
kanalizace na elektrickou síť, celkem tři smlouvy s úhradou různého podílu obce na 
připojení: 
- čerpací stanice A (spodní část obce) smlouva číslo 17_SOBS01_4121285383 – podíl ve 
výši 10.000,- Kč 
- čerpací stanice B (střed obce) smlouva číslo 17_SOBS02_4121285386 – podíl ve výši 
10.000,- Kč 
- čerpací stanice C (horní část obce) smlouva číslo 17_SOBS01_4121285388 – podíl ve 
výši 8.000,- Kč 



  Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro smlouvy se společností ČEZ Distribuce 
a.s. – smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení číslo 17_SOBS01_4121285383, 
17_SOBS02_4121285386 a 17_SOBS01_4121285388 
 
Bod 3. - Majetkoprávní záležitosti 
3.1.  Starosta obce informoval o možnosti koupě pozemku p.p.č. 1989/3, ostatní plocha o 
výměře 29 m2 za celkovou kupní cenu 580,- Kč. Jedná se o pozemek na okraji hlavní 
komunikace II/353 na tzv. „kopečku„, kde má obec dlouhodobý záměr vybudovat chodník. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro zakoupení pozemku parcelní číslo 
1989/3 za celkovou cenu 580,- Kč, náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis 
do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
3.2. Starosta obce informoval o připraveném záměru vyřešení majetkoprávních 
nesrovnalostí u domu čp. 89 dle rozhodnutí zastupitelstva na předchozím zasedání. Dle 
geometrického plánu číslo 549-7/2017 se navrhuje zakoupení následujících pozemků: 
- nově vzniklý pozemek číslo 390/6 o výměře 28 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 389/2 o výměře 171 m2 
a dále prodej: 
- nově vzniklý pozemek číslo 39/5 o výměře 3 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 39/6 o výměře 38 m2 
 Celková kupní cena 5970,- Kč, celková prodejní cena 1230,- Kč, náklady na 
vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec 
u Poličky. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce dne 29. 5. 2017. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro zakoupení a prodej výše uvedených 
pozemků za uvedené ceny a dle navržených podmínek. 
 
3.3. Starosta obce dále informoval o připraveném záměru vyřešení majetkoprávních 
nesrovnalostí u domu čp. 91. Dle geometrického plánu číslo 547-3/2017 se navrhuje 
zakoupení: 
- nově vzniklý pozemek číslo 378/5 o výměře 8 m2 
a dále prodej: 
- nově vzniklý pozemek číslo 378/6 o výměře 5 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1976/4 o výměře 43 m2 
 Celková kupní cena 1040,- Kč, celková prodejní cena 6240,- Kč, náklady na 
vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec 
u Poličky. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce dne 29. 5. 2017. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro zakoupení a prodej výše uvedených 
pozemků za uvedené ceny a dle navržených podmínek. 
 
3.4. Starosta obce také informoval o připraveném záměru vyřešení majetkoprávních 
nesrovnalostí u domu čp. 80. Dle geometrického plánu číslo 546-4/2017 se navrhuje 
zakoupení následujících pozemků: 
- nově vzniklý pozemek číslo 33/5 o výměře 41 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 33/4 o výměře 20 m2 
a dále prodej: 



- nově vzniklý pozemek číslo 1989/26 o výměře 107 m2 
 Celková kupní cena 2440,- Kč, celková prodejní cena 4280,- Kč, náklady na 
vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec 
u Poličky. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce dne 29. 5. 2017. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro zakoupení a prodej výše uvedených 
pozemků za uvedené ceny a dle navržených podmínek. 
 
Bod 4. – Záv ěrečný ú čet svazku obcí AZASS a Mikroregion Poli čsko 
4.1. Starosta obce informoval o závěrečném účtu svazku obcí AZASS za rok 2016, který byl 
od 23. 5. do 7. 6. 2017 zveřejněn na našich úředních deskách – papírové i elektronické.  

Hospodaření svazku za rok 2016 bylo přezkoumáno, v souladu s § 53 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, finančním odborem krajského úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“. Návrh závěrečného účtu byl projednán kontrolním orgánem SO AZASS - 
kontrolní komisí a výborem SO AZASS a doporučen jimi ke schválení nejvyššímu orgánu 
svazku - členské schůzi SO AZASS. Ta závěrečný účet projednala a schválila na svém 
jednání dne 7. 6. 2017. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí AZASS za rok 
2016. 
 
4.2. Starosta obce seznámil se závěrečným účtem svazku obcí Mikroregion Poličsko, 
z výroční zprávou a se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 se 
závěrem bez výhrad. Všechny tyto dokumenty byly zveřejněny na našich úředních deskách 
od 15. 5. do 31. 5. 2017, byly projednány a schváleny na členské schůzi svazku 18. 5. 2016. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion 
Poličsko za rok 2016. 
 
Bod 5. - Různé 
5.1. – Splašková kanalizace – aktuální informace 
 Starosta obce informoval o aktuálním stavu projektu splaškové kanalizace v obci. 
Byla podaná žádost o vydání stavebního povolení – vodoprávní úřad vydal Oznámení o 
zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání s místním 
šetřením - Kamenec u Poličky - splašková kanalizace, pondělí 17. 7. 2017. Připravuje se 
výběrové řízení na technický dozor investora, koordinátora BOZP a na zhotovitele prováděcí 
dokumentace. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu projekčních a 
schvalovacích prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
Bod 6. – Diskuze  

Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci, poděkoval za pomoc v areálu 
Pod Lipou při jeho jarním úklidu. Pozval přítomné na nejbližší akce v areálu. Z diskuse 
vzešla připomínka na zlepšení informovanosti občanů, např. sdělení pozvánek na brigády 
před soutěží vesnice roku, informovanost o samotné soutěži atd.. Dále byla diskutována 
možnost výměny nářezového stroje v prodejně. 
 
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 smlouvy se společností ČEZ Distribuce 
a.s. – smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení číslo 17_SOBS01_4121285383, 
17_SOBS02_4121285386 a 17_SOBS01_4121285388 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku parcelní číslo 
1989/3 za celkovou cenu 580,- Kč, náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis 
do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickými plánem číslo 549-7/2017: 
- nově vzniklý pozemek číslo 390/6 o výměře 28 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 389/2 o výměře 171 m2 
dále prodej: 
- nově vzniklý pozemek číslo 39/5 o výměře 3 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 39/6 o výměře 38 m2 
Celková kupní cena 5970,- Kč, celková prodejní cena 1230,- Kč, náklady na vypracování 
kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickými plánem číslo 547-3/2017: 
- nově vzniklý pozemek číslo 378/5 o výměře 8 m2 
dále prodej: 
- nově vzniklý pozemek číslo 378/6 o výměře 5 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1976/4 o výměře 43 m2 
Celková kupní cena 1040,- Kč, celková prodejní cena 6240,- Kč, náklady na vypracování 
kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickými plánem číslo 546-4/2017: 
- nově vzniklý pozemek číslo 33/5 o výměře 41 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 33/4 o výměře 20 m2 
dále prodej: 
- nově vzniklý pozemek číslo 1989/26 o výměře 107 m2 
Celková kupní cena 2440,- Kč, celková prodejní cena 4280,- Kč, náklady na vypracování 
kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2016. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2016. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
projekčních a schvalovacích prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 



 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 14. 6. 2017. 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Mlynář 
 
 
 

Ing. Stanislav Urban 


