
Zápis číslo 23 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 25. 6. 2018 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, Michal Popelka, Bc. Vladimír Andrlík, Mgr. Kateřina Muffová 
 
Omluveni:  - 
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: Bc. Vladimír Andrlík, Ing. Stanislav Urban 
Návrhová komise: Ing. Jan Mlynář, Mgr. Kateřina Muffová 
Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 
 - Závěrečný účet obce za rok 2017 
 - Rozpočtové opatření číslo 3/2018 
 - Majetkoprávní záležitosti 
 - Závěrečné účty svazků obcí za rok 2017 
  - Různé 
 - Diskuse 
 - Usnesení 
 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 10. 5. 2018. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Schválení záv ěrečného ú čtu obce za rok 2017 

Starosta obce informoval, že dne 6. 6. 2018 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 2017, který byl dne 6. 6. 2018 vyvěšen na úřední 
desce obce v listinné i elektronické podobě. Starosta obce seznámil přítomné se 
závěrečným účtem obce za rok 2017 včetně jeho příloh. 
 Starosta obce dále seznámil přítomné s podklady pro roční účetní závěrku roku 2017 
a seznámil s hospodařením obce v uplynulém roce. 



Příjmy obce v roce 2017 byly ve výši 9.647.955,- Kč, výdaje ve výši 6.399.694,- Kč. 
Rozdíl příjmů a výdajů 3.248.261,- Kč. 

Získané dotace v roce 2017 byly ve výši 770.489,- Kč. Zůstatek na bankovních 
účtech k 31. 12. 2017 byl celkem 11.131.638,45 Kč, zůstatek v pokladně 8.043,- Kč. 

Dále bylo předloženo ke schválení proúčtování výsledku hospodaření obce z hlavní 
činnosti obce za rok 2017 - výsledek hospodaření 3.387.911,98 Kč převést na účet 432 - 
nerozdělený zisk z minulých let. Před hlasováním o schválení byl dán prostor pro diskusi. 

Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2017 a Roční účetní závěrka obce za rok 2017 byla schválena 9-ti hlasy 
pro. 

 
Bod 3. - Rozpo čtové opat ření číslo 3/2018  

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 3/2018, které 
si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
současného vývoje příjmů a skutečných výdajů v roce 2018. 

Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce k 25. 6. 2018 – příjmy ve výši 
55 % rozpočtu – 4.232.162,- Kč, výdaje ve výši 30 % rozpočtu – 2.179.785,- Kč. Rozdíl 
2.052.377,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 13.554.069,- Kč. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 3/2018 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 

Bod 4. – Majetkoprávní záležitosti 
4.1. Starosta obce informoval o připraveném návrhu vyřešení majetkoprávních 
nesrovnalostí skutečného používání pozemků u domu čp. 36. Dle geometrického plánu číslo 
558-17/2018 jsou připraveny nově vzniklé pozemky číslo 104/4 a 129/4 - celkem 112 m2 

v trase místní komunikace pro koupi obcí a nově vzniklé pozemky 1960/2 a 1990/37 pro 
prodej – celkem 47 m2. Záměr obce o prodeji pozemků byl na úřední desce zveřejněn 6. 6. 
2018. 

Byla navržena celková kupní cena ve výši 4480,- Kč, celková prodejní cena ve výši 
1880,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje 9-ti hlasy pro dle geometrického 
plánu číslo 558-17/2018 zakoupení pozemků parcelní číslo 104/4 a 129/4 a prodej pozemků 
parcelní číslo 1960/2 a 1990/37. Celková kupní cena 4480,- Kč, celková prodejní cena 
1880,- Kč, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
4.2.Smlouva o z řízení věcného b řemene – služebnosti 

Starosta obce informoval o návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
číslo IV-12-2015348/VB/02, Kamenec u Poličky, knn - Popelka. Smlouva o smlouvě budoucí 
byla schválena 14. 3. 2017. Dotčenými pozemky v majetku obce je pozemek p.p.č. 1990/2 a 
84/2. Jedná se o přívod elektrické energie k zamýšlené novostavbě rodinného domu v délce 
117 m. Zřízení se požaduje úplatně za jednorázovou náhradu 21.060,- Kč. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-2015348/VB/02, 
Kamenec u Poličky, knn – Popelka, byla schválena 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 5. – Záv ěrečné účty svazk ů obcí za rok 2017 - AZASS a Mikroregion Poli čsko 
5.1. Starosta obce informoval o závěrečném účtu svazku obcí AZASS za rok 2017, který byl 
od 21. 5. do 8. 6. 2018 zveřejněn na našich úředních deskách – papírové i elektronické.  



Hospodaření svazku za rok 2017 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. 2018. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí AZASS za rok 
2017. 
 
5.2. Starosta obce seznámil se závěrečným účtem svazku obcí Mikroregion Poličsko, 
z výroční zprávou a se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 se 
závěrem bez výhrad. Všechny tyto dokumenty byly zveřejněny na našich úředních deskách 
od 30. 4. do 17. 5. 2018, byly projednány a schváleny na členské schůzi svazku 16. 5. 2018. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion 
Poličsko za rok 2017. 
 
Bod 6. – Různé 
6.1. Domácí kompostéry 

Starosta obce navázal na předchozí zasedání zastupitelstva obce a informoval o 
výsledcích informační kampaně a počtu odevzdaných anketních lístků pro zjištění zájmu 
majitelů nemovitostí o domácí kompostéry. Celkem byl projeven zájem o 135 kompostérů o 
velikosti 1000 l a 70 kompostérů o velikosti 2000 l. Předpokládaná kalkulace projektu je nyní 
1.091.140,75 Kč jako 85 % dotace + 192.554,25 Kč jako 15 % vlastní prostředky obce. 

Starosta obce navrhnul podání žádosti o dotaci z Operační programu životní 
prostředí s termínem odevzdání žádostí do 31. 7. 2018.  

Dále navrhnul uzavření smlouvy na zpracování projektové žádosti o dotaci a 
v případě úspěšného získání dotace následnou realizaci veřejné zakázky a vedení projektu 
po celou dobu realizace a 5 let udržitelnosti projektu. Celková částka za tyto práce 94.800,- 
Kč, v případě nerealizace projektu obec uhradí částku 15.000,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor k diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro podání žádosti o dotaci na dodání 
domácích kompostérů a schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové žádosti a 
dotační management projektu. 
 
6.2. Projekt chodník ů 

Starosta obce obce informoval o vyhlášené 5. Výzva O CLLD 1 – Bezpečnost 
dopravního provozu. Žádosti se podávají prostřednictvím MAS Poličsko z.s. od 13. 6. do 31. 
8. 2018. Maximální výše způsobilých výdajů 4.575.720,- Kč z toho možná dotace 95 % tj. 
4.346.934,- Kč. Zpracování žádosti a studii proveditelnosti provádí pro naši obec Ing. 
Jaromír Drábek. Vzhledem k objemu poskytovaných finančních prostředků starosta obce 
navrhnul podání žádosti v této výzvě na trasu chodníku ze středu obce směrem k prodejně 
potravin a dále ke garáži u čp. 104. Finanční náročnost tohoto úseku je cca. 5.082.922,- Kč 
včetně osvětlení a odvodnění. Další úseky chodníku budeme připravovat do případné další 
výzvy MAS a ještě dříve do výzvy SFDI. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro podání žádosti o dotaci v 5. Výzvě O 
CLLD 1 – Bezpečnost dopravního provozu prostřednictvím MAS Poličsko z.s. a to na úsek 
chodníku ze středu obce k prodejně potravin a dále ke garáži u domu čp.104. 



6.3. Plán rozvoje sportu v obcí  
Starosta obce informoval o povinnosti stanovené obcím v ust. § 6 odst. 2 zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů mít zpracovaný Plán rozvoje 
sportu a schválený do 30. 6. 2018. Představil přítomným návrh jeho znění. Před hlasováním 
byl dán prostor k diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Strategický plán rozvoje sportu v obci 
Kamenec u Poličky na období 2018 – 2023. 
 
6.4. Stanovení po čtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 

Starosta obce v souvislosti s podzimními komunálními volbami navrhnul ke schválení 
ponechání stávajícího počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022 tj. 9 
členů. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů zastupitelstva obce Kamenec u Poličky 
pro volební období 2018 – 2022 na 9 členů 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 7. – Diskuze  

Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci a poděkoval za uskutečnění 
akcí v posledním období. Dále informoval o stavu projektu splaškové kanalizace. 
 
Bod 8. – 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 2017, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje proúčtování výsledku hospodaření 
obce z hlavní činnosti obce za rok 2017 takto - výsledek hospodaření 3.387.911,98 Kč 
převést na účet 432 - nerozdělený zisk z minulých let. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2018. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemků číslo 104/4 a 129/4 
a dále prodej pozemků číslo 1960/2 a 1990/37, všechny oddělené geometrickým plánem 
číslo 558-17/2018. Celková kupní cena 4480,- Kč, celková prodejní cena 1880,- Kč, náklady 
na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti IV-12-2015348/VB/02, Kamenec u Poličky, knn – Popelka, strana 
oprávněná z věcného břemene – služebnosti je ČEZ Distribuce, a. s. Dotčenými pozemky 
v majetku obce jsou pozemky p.p.č. 1990/2 a 84/2. Věcné břemeno dle této smlouvy se 
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 21 060,- Kč. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2017. 



7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Poličsko za rok 2017. 
 
8) Zastupitelstvo obce obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci na dodání 
domácích kompostérů a schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Lucií Valentovou, Hlubočany 26, 
682 01 Hlubočany na zpracování projektové žádosti a dotační management projektu. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci v 5. Výzvě O 
CLLD 1 – Bezpečnost dopravního provozu prostřednictvím MAS Poličsko z.s. a to na úsek 
chodníku ze středu obce k prodejně potravin a dále ke garáži u domu čp.104. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v obci 
Kamenec u Poličky na období 2018 – 2023. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje počet členů zastupitelstva obce 
Kamenec u Poličky pro volební období 2018 – 2022 na 9 členů. 
 
Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 

Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 25. 6. 2018. 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 

Bc. Vladimír Andrlík 
 
 
Ing. Stanislav Urban 

 


