
Zápis číslo 24 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 17. 9. 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 
 
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: Luboš Kadidlo, Ing. Jan Mlynář 
Návrhová komise: Michal Popelka, Bc. Vladimír Andrlík 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Rozpočtové opatření číslo 4/2018 

 3. Splašková kanalizace – aktuální informace 

 4. Smlouvy a žádosti o poskytnutí dotací 

 5. Majetkoprávní záležitosti 

  6. Různé 

 7. Diskuse 

 8. Usnesení  
 
 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 25. 6. 2018. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Rozpo čtové opat ření číslo 4/2018  

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 4/2018, 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 17. 9. 2018 – příjmy ve výši 
85 % rozpočtu – 6.613.471,- Kč, výdaje ve výši 46 % rozpočtu – 3.317.104,- Kč. Rozdíl 
3.296.367,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 13.897.937,- Kč. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 4/2018 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 



Bod 3. - Splašková kanalizace – aktuální informace 
Starosta obce informoval o aktuálním stavu a zhodnotil období od měsíce července, 

kdy se náš projekt objevil v seznamu projektů doporučených financování. Na Operační fond 
životního prostředí jsme dodali všechny požadované doklady a informace. Na fondu 
probíhají stále kontroly našeho projektu a stále ještě nemáme vydáno Rozhodnutí o 
poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory 

Kompletní rozpočet celé stavby včetně souvisejících činností jako je stavební dozor, 
autorský dozor atd. je ve výši 68.470.000,- Kč. Možná dotace je ve výši 39.290.750,- Kč. 
Zbývající část tj. 29.179.249,- Kč musí být financována z vlastních zdrojů, v našem případě 
z úvěru, který máme poskytnutý ve výši 30.000.000,- Kč. Splácení úvěru je rozprostřeno na 
období do roku 2042, kdy největší roční splátka včetně úroků je ve výši 1.838.809,- Kč na 
začátku splácení úvěru v roce 2020. Model čerpání a následného splácení úvěru je 
samozřejmě závislý na zahájení a realizaci samotné stavby. Na část vlastních zdrojů 
plánujeme požádat o další dotaci z Pardubického kraje, která by mohla být až do výše 10 % 
celkových nákladů, tj. 6.847.000,- Kč. Všechny uváděné ceny jsou bez DPH. 

V posledním upraveném harmonogramu stavby uvádíme datum zahájení stavby 1. 
11. 2018 s ukončením po 15 měsících výstavby v lednu 2020. V tomto modelu by pak v roce 
2020 následovala realizace soukromých domovních kanalizačních přípojek, na jejich 
zhotovení a připojení jednotlivých nemovitostí nám fond dává lhůtu pouze 6 měsíců. 

Na stavbu kanalizace úzce navazují další projekty, především projekt Pardubického 
kraje s kompletní rekonstrukcí hlavni komunikace, který by měl být ale zahájen nejpozději 
v srpnu roku 2019. Do této doby musíme mít hotové všechny trasy kanalizace vedoucí 
v hlavní silnici. V souvislosti s těmito stavebními pracemi bychom rádi v maximálně možném 
rozsahu realizovali stavbu chodníku, na který se nyní snažíme získat dotační podporu 
z různých zdrojů. Vše spojit v jeden celek bude značně náročné. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu přípravy výstavby splaškové 
kanalizace. 

 
Bod 4. - Smlouvy a žádosti o poskytnutí dotací  
4.1. Starosta obce informoval o schválené neinvestiční dotaci z rozpočtu Pardubického 
kraje ve výši 12.500,- Kč v rámci dotačního programu Obnova pietních míst k I. světové 
válce na celkové ošetření pomníku padlých a jeho konzervaci. Celkové náklady cca. 
25.000,- Kč, tj. dotace 50%. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje v rámci dotačního programu Obnova pietních míst k I. světové válce. 
 
4.2. Starosta obce informoval o termínu a podmínkách pro podání žádosti o dotaci 
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2019. Byl podán návrh podat 
žádost o dotaci na úpravu prostoru autobusové zastávky ve středu obce. Záměr je projekčně 
připraven v rámci projektu chodníků. Stavebně lze tuto akci provést bez ohledu na stavbu 
kanalizace. Rozpočet do žádosti o dotaci ve výši cca. 360.000,- Kč. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 

Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 
2019 na úpravu prostoru autobusové zastávky ve středu obce bylo schváleno 8-mi hlasy 
pro. 

 



4.3. Starosta obce dále informoval o zapojení obce do projektu nákupu mobiliáře – 
skládacích stolů a laviček s opěradlem pro potřeby obcí Mikroregionu Poličsko. Financování 
prostřednictvím dotace z prostředků Pardubického kraje a z vlastního podílu členských obcí. 
Jedná se o úhrada podílu naší obce ve výši 2.511,- Kč prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro veřejnoprávní smlouvu s Mikroregionem 
Poličsko o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy ve výši 2.511,- Kč na 
nákup mobiliáře pro potřeby členských obcí Mikroregionu Poličsko. 

 
4.4. Starosta obce informoval o zapojení obce do programu Drobná komunální technika pro 
obce Mikroregionu Poličsko v roce 2019. Ucházíme se v tomto programu o pořízení travní 
sekačky s pojezdem a plotostřihu s prodlužovacím nástavcem a pilou. Celkový rozpočet 
nákupu těchto zařízení je 50.000,- Kč, předpokládaná možná dotace cca. 70%.  Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro zapojení obce do programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2019. 
 
4.5. Starosta obce informoval o zapojení obce do projektu Pardibického kraje a MAS 
Poličsko Malý Leader pro rok 2019 – dotační podpora malých projektů malých obcí a 
neziskových organizací – ale pouze členů MAS. V tomto programu se ucházíme o 
modernizaci ozvučení, které používáme na akce typu divadlo v areálu Pod Lipou, Dětský 
den, zpívání koled apod. Celkový rozpočet v žádosti o dotaci 27.000,- Kč.    

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro zapojení obce do programu Malý 
Leader pro Poličsko pro rok 2019. 

 
Bod 5. - Majetkoprávní záležitosti 
5.1. Uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene a dohoda o 
umíst ění stavby  

Starosta obce informoval o návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a dohodě o umístění stavby číslo IV-12-2017461/VB/1, Kamenec u 
Poličky, 1990/36, RD - knn. Dotčenými pozemky v majetku obce je pozemek p.p.č. 1990/2 a 
84/2 Jedná se o přívod elektrické energie k plánované stavbě rodinného domu v délce cca. 
28 m. Zřízení se požaduje úplatně za jednorázovou náhradu 5.040,- Kč ve prospěch obce a 
dále obec požaduje, aby do stejného výkopu mohla být položena nová kabelová trasa 
veřejného osvětlení a přívod pro napájení čerpací stanice splaškové kanalizace. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby 
číslo IV-12-2017461/VB/1, Kamenec u Poličky, 1990/36, RD – knn byla schválena 8-mi 
hlasy pro. 
 
5.2. Starosta obce informoval o návrhu Dodatku č.2 k Pachtovní smlouvě mezi naší obcí a 
Zemědělským obchodním družstvem Lubná. Dodatek pachtovní smlouvy spočívá 
v navýšení výše pachtovného pro obec za kalendářní rok 2018 a dále na částku 1.915,- Kč. 
Celková výměra pozemků obce v pachtovní smlouvě je 0,7659 ha. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Dodatek č. 2 k Pachtovní smlouvě číslo 
470 mezi Obcí Kamenec u Poličky a Zemědělským obchodním družstvem Lubná. 
 



5.3. Zařazení budovy do majetku 
 Starosta obce informoval o potřebě zařazení budovy bývalého transformátoru ve 
středu obce na pozemku p.č. st. 250 do majetku obce. Budova byla určena k demolici, obec 
v roce 2000 provedla její opravu do současné podoby za celkovou cenu 173.359,- Kč, do 
majetku obce ale budova zařazena nebyla. Dle zhodnocení současného stavu byl podán 
návrh na zařazení budovy do majetku obce za cenu 100.000,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro zařazení budovy sušárny hadic na 
pozemku parcelní číslo st. 250 do majetku obce v hodnotě 100.000,- Kč. 
 
5.4. Pronájem pohostinství 

Starosta obce informoval, že dne 27. 8. 2018 obdržel od pana Rudolfa Jahla žádost 
o výpověď smlouvy na pronájem nebytových prostor a movitých věcí v budově pohostinství. 
Dle smlouvy je výpovědní doba 2 měsíce - začíná dne 1. 9. 2018 a končí 31. 10. 2018. Dne 
30. 8. 2018 byla na úřední desce a vývěskách v obci zveřejněna výzva z nabídkou pro 
nového provozovatele pohostinství se začátkem provozu od 1. 11. 

K dnešnímu dni obec obdržela  dvě žádosti o pronájem a provozování pohostinství. 
Zájemci byly dostatečně obeznámeni se současným stavem provozu pohostinství a 

jeho vybavením, se zájemci byly jejich žádosti a jejich představa o provozu pohostinství 
osobně projednána. Starosta obce seznámil přítomné s nabídkami zájemců. 

Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí 
v budově čp. 135 v části pohostinství bylo odloženo na příští zasedání zastupitelstva obce 8-
mi hlasy pro.  
 
Bod 6. – Různé 
6.1. Projednání záv ěrečného ú čtu za rok 2017 svazku obcí Vodovody Poli čsko 

Starosta obce informoval o závěrečném účtu svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 
2017, který byl od 12. 6. do 29. 6. 2018 zveřejněn na našich úředních deskách – papírové i 
elektronické. Hospodaření svazku za rok 2017 bylo přezkoumáno finančním odborem 
krajského úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Návrh závěrečného účtu a 
výsledek kontroly hospodaření byl schválen členskou schůzí svazku dne 28. 6. 2018. 
Následně byl dán prostor pro dotazy. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2017. 
 
6.2. – Dílčí přezkoumání hospoda ření obce 
 Starosta obce informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo 
14. 9. Byla prověřena činnost vedení obce a účetnictví obce za období leden až září 2018 se 
závěrem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Kamenec u Poličky za období leden až září 2018 se závěrem nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 

 
Bod 7. – Diskuze  

Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci a poděkoval za uskutečnění 
akcí v posledním období. 



Informoval o plánovaném zájezdu na divadelní představení do Pardubic v neděli 
28.10., v areálu Pod Lipou se uskuteční poslední kytarový večer v pátek 21. 9., provoz 
kiosku bude ukončen 27. 9. 

Dále se občané mohou hlásit o služby kominíka – práce ve dnech 12., 13. a 20. 10. 
Nové vydání Kameneckých listů vyjde 27. 9. 

Starosta obce dále informoval o Dni otevřených dveří AZASS ve středu 3. 10., vítání 
občánků se uskuteční v neděli 14. 10. 

V následné diskusi byla ze strany občanů zmíněna provedená montáž dopravních 
zrcadel na nepřehledných místech v obci s kladným ohlasem. 

Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 3. 10. 
 

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 Rozpočtové opatření číslo 4/2018. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o stavu přípravy výstavby 
splaškové kanalizace. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu Obnova pietních míst k I. 
světové válce. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2019 
v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na úpravu prostoru autobusové 
zastávky ve středu obce. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje veřejnoprávní smlouvu s 
Mikroregionem Poličsko o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy ve výši 
2.511,- Kč na nákup mobiliáře pro potřeby členských obcí Mikroregionu Poličsko. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zapojení obce do programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2019. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zapojení obce do programu Malý 
Leader pro Poličsko pro rok 2019. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodě o umístění stavby číslo IV-12-2017461/VB/1, Kamenec u 
Poličky, 1990/36, RD – knn. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dodatek č. 2 k Pachtovní smlouvě 
číslo 470 mezi Obcí Kamenec u Poličky a Zemědělským obchodním družstvem Lubná. 
 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zařazení budovy sušárny hadic na 
pozemku parcelní číslo st. 250 do majetku obce v hodnotě 100.000,- Kč. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje odložení rozhodnutí o uzavření 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v budově čp. 135 v části pohostinství 
na příští zasedání zastupitelstva obce.  
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2017. 

 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Kamenec u Poličky za období leden až září 2018 se závěrem nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 

Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
V Kamenci u Poličky dne 17. 9. 2018. 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
    Luboš Kadidlo 
 
 

Ing. Jan Mlynář 


