
Zápis číslo 18 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 23. 8. 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, Mgr. Kateřina Muffová, Ing. Stanislav Urban 
 
Omluveni: Michal Popelka, Bc. Vladimír Andrlík 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 20.05 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban 
Návrhová komise: Ing. Jan Mlynář, Mgr. Kateřina Muffová 
Složení bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Program: 
  - Kontrola usnesení 

  - Výběrové řízení zakázky malého rozsahu 

  - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Mikroregion Poličsko 

   - 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 12. 7. 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.  - Vyhodnocení výb ěrového řízení zakázky malého rozsahu 

 Starosta obce informoval o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na výběr technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace“. Ve stanoveném termínu pro podání nabídky do 23. 8. 2017 byly 
doručeny dvě nabídky, dle zadávací dokumentace mají obě nabídky nedostatky. 
 Zastupitelstvo obce nevyhodnocuje poptávkové řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby „Kamenec u 
Poličky – splašková kanalizace“ a pověřuje starostu obce dalším jednáním s firmou 
zajišťující poptávkové řízení s možností zrušení poptávkového řízení a následně jeho 
nového vypsání. 

 
 



Bod 3. – Ve řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Mikroregion Poli čsko 
 Starosta obce informoval o zapojení obce do programu Drobná komunální technika 
pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2017. Bylo pořízeno příslušenství ke komunálnímu 
traktoru - vysavač na listí a drtič větví – špalíčkovač. Celkové náklady 155.999,- Kč, z toho 
dotace prostřednictvím Mikroregionu Poličsko ve výši 105.000,- Kč, prostředky obce ve výši 
50.999,- Kč (tj. dotace ve výši 67 %). K dokončení je nutné schválení veřejnoprávní smlouvy 
s Mikroregionem Poličsko o poskytnutí investiční dotace ve výši podílu obce 50.999,- Kč na 
nákup této techniky. 

Starosta obce dále informoval o zapojení obce do projektu pořízení 
velkoprostorového stanu pro potřeby obcí Mikroregionu Poličsko v roce 2017. Celkové 
náklady projektu cca. 290.000,- Kč, financování prostřednictvím dotace z prostředků 
Pardubického kraje a z vlastního podílu členských obcí. Úhrada podílu obce ve výši 7.869,- 
Kč prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje 7-mi hlasy pro veřejnoprávní 
smlouvu s Mikroregionem Poličsko o poskytnutí investiční dotace ve výši podílu obce 
50.999,- Kč na nákup drobné komunální techniky pro členskou obec Kamenec u Poličky a 
veřejnoprávní smlouvu s Mikroregionem Poličsko o poskytnutí investiční dotace ve výši 
podílu obce 7.869,- Kč na nákup velkoprostorového stanu pro potřeby členských obcí 
Mikroregionu Poličsko. 
 
Bod 4. - Různé 
4.1. – Splašková kanalizace 
 Starosta obce informoval o aktuálním stavu projektu splaškové kanalizace v obci. 
V pátek 25. 8. nabude právní moci vydané stavební povolení na stavbu kanalizace. Další 
dokumentace pro provádění stavby se zpracovává, z rozhodující části bude hotova do 
konce měsíce srpna, termín pro odevzdání konečné verze je do konce měsíce září. 
Dokumentace domovních kanalizačních přípojek byla v konečné variantě obci předána, 
majitelům nemovitostí bude předána až po vydání územního souhlasu nebo územního 
rozhodnutí Stavebním úřadem v Poličce. Zpracované Smlouvy o právu použití pozemku pro 
ty případy, kdy kanalizační přípojka jednoho majitele zasahuje do pozemku ve vlastnictví 
jiného majitele, jsou postupně majiteli a stavebníky podepisovány. Následně bude kompletní 
dokumentace kanalizačních přípojek předána na stavební úřad s žádostí o vydání územního 
souhlasu. Starosta obce informoval o výběru zhotovitele stavby, vypsání výběrového řízení 
na konci měsíce září. Následně byl dán prostor pro dotazy. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu projekčních a 
přípravných prací Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
4.2. – Program obnovy venkova Pardubického kraje 20 18 

Starosta obce informoval o termínu a podmínkách pro podání žádosti o dotaci 
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2018. Byl podán návrh podat 
žádost o dotaci na vybudování odstavné plochy podél hlavní silnice u prodejny, která by 
pomohla zlepšit možnosti parkování zákazníků prodejny a pohostinství. Záměr je projekčně 
předpřipraven v rámci projektu chodníků. Stavebně lze tuto akci provést bez ohledu na 
stavbu kanalizace a chodníky. Rozpočet stavby je ve výši cca. 250.000,- Kč. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 
2018 na vybudování odstavné plochy u prodejny bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 



 
4.3. – Soutěž Vesnice roku 2017  
 Starosta obce informoval o vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku, které se 
uskutečnilo 12. 8. v obci Lukavice, která v krajském kole zvítězila. Naše obec nezískala 
ocenění v hlavních kategoriích, ale byla úspěšná v soutěži Zlatá cihla, kde získala ocenění 
za budovu pro komunální techniku – ocenění ve výši 15.000,- Kč. Dále získala ocenění za 
občanskou vybavenost obce – ocenění ve výši 10.000,- Kč za areál Pod Lipou, prodejnu 
s pohostinstvím atd. 
 
4.4. - Rozpočtové opat ření číslo 4/2017 

Starosta obce informoval o hospodaření obce ke dni 23. 8. 2017 a představil 
rozpočtové opatření číslo 4/2017. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtové opatření číslo 4/2017 bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 5. – Diskuze  

Starosta obce informoval o posledním dění v obci a poděkoval za uskutečnění akcí 
v areálu Pod Lipou. Informoval o uskutečněné návštěvě hejtmana Pardubického kraje při 
závodě Večerní stovka 12. 8. Připomenul účast družstva žen z naší obce na Mistrovství ČR 
v požárním sportu v Praze 26. – 27. 8., popřál jim mnoho úspěchů a předem poděkoval za 
reprezentaci naší obce. 
Pozval také všechny na nejbližší akce v obci: 
- kytarový pátek 25. 8. 
- v sobotu 2. 9. závody dětí v požárním sportu v areálu Pod Lipou 
- v neděli 3. 9. divadelní představení v areálu Pod Lipou 
 Další zasedání se pravděpodobně uskuteční koncem měsíce září nebo začátkem 
měsíce října. 
 
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. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje veřejnoprávní smlouvu s 
Mikroregionem Poličsko o poskytnutí investiční dotace ve výši podílu obce 50.999,- Kč na 
nákup drobné komunální techniky pro členskou obec Kamenec u Poličky a veřejnoprávní 
smlouvu s Mikroregionem Poličsko o poskytnutí investiční dotace ve výši podílu obce 7.869,- 
Kč na nákup velkoprostorového stanu pro potřeby členských obcí Mikroregionu Poličsko. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 
v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na vybudování odstavné plochy u 
prodejny. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 4/2017. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky nevyhodnocuje poptávkové řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
stavby „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“ a pověřuje starostu obce jednáním 



s firmou zajišťující poptávkové řízení s možností zrušení poptávkového řízení a následně 
jeho nového vypsání. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
projekčních a přípravných prací Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
 
Usnesení bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 23. 8. 2017. 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo 

 
 
 
Ing. Stanislav Urban 


