
Zápis číslo 17 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 12. 7. 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, Bc. Vladimír Andrlík, Mgr. Kateřina Muffová 
 
Omluveni: Ing. Stanislav Urban, Michal Popelka 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 20.15 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu:  Luboš Kadidlo, Bc. Vladimír Andrlík 
Návrhová komise:  Ing. Jan Mlynář, Mgr. Kateřina Muffová 
Složení bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Program: 
  - Kontrola usnesení 

  - Rozpočtové opatření číslo 3/2017 

  - Výběrové řízení zakázky malého rozsahu 

  - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

   - Různé 

  - Diskuse 

  - Usnesení 

 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 14. 6. 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. - Rozpo čtové opat ření číslo 3/2017 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 3/2017, 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 
581.000,- Kč a navýšení výdajů o 1.582.402,- Kč. 

Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce k 12. 7. 2017 – příjmy ve výši 
76 % rozpočtu - 5.047.750,- Kč, výdaje ve výši 54 % rozpočtu – 3.465.348,- Kč. Rozdíl 
1.582.402,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 9.900.000,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 3/2017 bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 



Bod 3.  - Vyhodnocení výb ěrového řízení zakázky malého rozsahu 
 Starosta obce informoval o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) akce „Kamenec u 
Poličky – splašková kanalizace“. Ve stanoveném termínu pro podání nabídky do 12. 7. 2017 
do 17.00 hod. byly doručeny celkem tři nabídky - Recprojekt s.r.o. Pardubice, Multiaqua 
s.r.o.  Hradec Králové a VHOS a.s. Moravská Třebová. Po vyhodnocení nabídek byla jako 
nejvýhodnější posouzena nabídka firmy Recprojekt s.r.o., Pardubice z důvodu nejnižší 
nabídkové ceny ve výši 321.860,- Kč včetně DPH. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro na základě vyhodnocení poptávkového 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) akce „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. 
 
Bod 4. – Smlouva o z řízení služebnosti inženýrské sít ě 
 Starosta obce informoval o žádosti Správa železniční dopravní cesty o uzavření 
předložené Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o trasu traťového 
zabezpečovacího zařízení – optický kabel uložený v délce cca. 280 m podél železniční tratě 
na pozemcích ve vlastnictví obce parcelní číslo 1258/7 a 2072/1 za jednorázový poplatek 
48.400,- Kč bez DPH. Stanovení ceny je doloženo znaleckým posudkem číslo 700-16/2016, 
zpracovatel Ing. Jiří Čadík. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Smlouvu na zřízení služebnosti 
inženýrské sítě mezi obcí Kamenec u Poličky a Správou železniční dopravní cesty, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 709 94 234. 
 
Bod 5. - Různé 
5.1. Projednání záv ěrečného ú čtu za rok 2016 SMSV Poli čsko 

Starosta obce informoval o závěrečném účtu svazku obcí Sdružení skupinového 
vodovodu Poličsko za rok 2016, který byl od 13. 6. do 30. 6. 2017 zveřejněn na našich 
úředních deskách – papírové i elektronické. Hospodaření svazku za rok 2016 bylo 
přezkoumáno finančním odborem krajského úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“. Návrh závěrečného účtu a výsledek kontroly hospodaření byl schválen 
členskou schůzí SMSV dne 29. 6. 2017. Následně byl dán prostor pro dotazy. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko 
za rok 2017. 
 
5.2. – Splašková kanalizace 
 Starosta obce informoval o aktuálním stavu projektu splaškové kanalizace v obci. 
V návaznosti na podanou žádost o vydání stavebního povolení Vodoprávní úřad v Poličce 
vydal Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu 
jednání s místním šetřením - Kamenec u Poličky - splašková kanalizace, v pondělí 17. 7. 
2017. Dále byla odevzdána dokumentace domovních kanalizačních přípojek. V náhledové 
variantě byla rozdána do domácností pro provedení kontroly majiteli nemovitostí. Termín pro 
připomínky byl stanoven do 21. 7. Na základě této dokumentace byly pro majitele 
nemovitostí zpracovány Smlouvy o právu použití pozemku pro ty případy, kdy kanalizační 



přípojka jednoho majitele zasahuje do pozemku ve vlastnictví jiného majitele. Jedná se o 
ojedinělé případy, které nemohla vyřešit dokumentace veřejných částí kanalizace. U 
několika případů, pozemky p.p.č. 1388/6, 333/2, 1989/3, 1989/4, 1989/6, 1963, 1966, 1960, 
1990/2, 1389/21, 2107 se jedná o povolení umístění kanalizační přípojky do pozemku ve 
vlastnictví obce, například jde zejména o umístění revizní šachty kanalizační přípojky do 
zeleného pásu tj. prostoru mezi plotem a místní komunikací apod.  

Starosta obce dále informoval o výběru technického dozoru investora, koordinátora 
BOZP a zhotovitele stavby. Navrhnul složení hodnotící komise pro posouzení nabídek 
v počtu 5 členů zastupitelstva obce (Petr Šváb, Bohumil Novák, Luboš Kadidlo, Lenka 
Ondráková, Jan Mlynář) + 4 náhradníci (ostatní členové zastupitelstva obce), pro výběr 
zhotovitele stavby rozšíření o osobu technického dozoru investora. Představa je vypsání 
výběrového řízení na konci měsíce července, termín pro odevzdání nabídek a následné 
zasedání hodnotící komise ve druhé polovině měsíce srpna. Starosta obce zmínil 
problematiku odvozu přebytečného materiálu a možné úspory finančních prostředků. 
Následně byl dán prostor pro diskuzi, ve které byla diskutována výměna vodovodního 
potrubí v trase kanalizace od domu p.Haupta po dům čp. 89 paní Drašarová. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu projekčních a 
přípravných prací Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, 7-mi hlasy pro schvaluje 
smlouvy o umístění kanalizačních přípojek a složení hodnotící komise pro výběr technického 
dozoru investora, koordinátora BOZP a zhotovitele stavby. 
 
5.3. – Soutěž Vesnice roku 2017  
 Starosta obce informoval o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku, kde 
jsme v hlavních hodnocených kategoriích žádné ocenění nezískali. Poděkoval všem, kteří 
se na přípravě a na všech akcích, které jsme prezentovali, podíleli, snad někdy příště 
budeme úspěšnější. Dále doplnil výsledky krajského kola v Pardubickém kraji. Zlatá stuha 
vítěz krajského kola – obec Lukavice, okr. Ústí nad Orlicí, Bílá stuha za činnost mládeže – 
obec Břehy, okr. Pardubice, Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – 
obec Hradec nad Svitavou, okr. Svitavy, Modrá stuha za společenský život – obec 
Poběžovice u Přelouče, okr. Pardubice, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – 
obec Poříčí u Litomyšle, okr. Svitavy. 
 
Bod 6. – Diskuze  
 Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci. Informoval o nově 
zapůjčených kontejneru na tříděný odpad (plasty, papír) od společnosti Ekonom – plastů a 
papíru je čím dále více, snažíme se proto kontejnerová stání kapacitně zdvojit. 
 Dále poděkoval za akce v areálu – úspěšné kytarové pátky, poděkování za provoz 
kiosku. Sdělil informace o jízdě historických vozidel v sobotu 15. 7. – plánované stanoviště 
v obci nakonec nebude. Starosta také informoval o vedení objízdné trasy ve dnech 24. – 28. 
7., jedná se o odklon dopravy ze silnice I.třídy na hlavní komunikaci v obci ve směru do 
Poličky. Na závěr starosta informoval o změně kronikáře obce. Od 1. 7. tuto činnost 
vykonává pan Vladimír Andrlík st. 
 Další veřejné zasedání se uskuteční koncem měsíce srpna. 
 
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 3/2017. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje na základě vyhodnocení poptávkového 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) akce „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 Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemky ve vlastnictví obce parcelní číslo 1258/7 a 2072/1 se 
společností Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ: 709 
94 234. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu 
Poličsko za rok 2016. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
projekčních a přípravných prací Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, schvaluje 
smlouvy o umístění kanalizačních přípojek a složení hodnotící komise pro výběr technického 
dozoru investora, koordinátora BOZP a zhotovitele stavby. 
 
Usnesení bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
V Kamenci u Poličky dne 12. 7. 2017. 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
   Luboš Kadidlo 
 
 
 
   Bc. Vladimír Andrlík 

 


