
Zápis číslo 25 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 3. 10. 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, Bc. Vladimír Andrlík, Mgr. Kateřina Muffová 
 
Omluveni:  Michal Popelka 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 19.45 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Urban, Bc. Vladimír Andrlík 
Návrhová komise: Mgr. Kateřina Muffová, Luboš Kadidlo 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Pronájem pohostinství 

 3. Splašková kanalizace 

 4. Různé 

 5. Diskuse 

 6. 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 17. 9. 2018. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Pronájem pohostinství  

Starosta obce navázal na usnesení zastupitelstva obce 17. 9. 2018 - rozhodnutí o 
novém nájemci nebytových prostor a movitých věcí v budově pohostinství bude učiněno při 
dnešním jednání. 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. 

Základní podmínky nájemní smlouvy starosta obce navrhnul zachovat ve výši 
současné nájemní smlouvy. Po výběru z uchazečů byl podán návrh na uzavření smluvního 
vztahu. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 



Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v budově čp. 135 
v části pohostinství bylo schváleno 8-mi hlasy pro.  
 
Bod 3. - Splašková kanalizace 
3.1. Starosta obce informoval o potřebě schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na 
realizaci veřejné zakázky stavby splaškové kanalizace: 

- změna termínu 15. 11. 2018 na 15. 5. 2019 – termín, kterým Smlouva o dílo zaniká, 
v případě, pokud odládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna. 

- druhá změna je změna názvu druhéhu subjektu ve sdružení zhotovitelů, nově VHS 
stavby a.s.  

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku číslo 1 ke smlouvě dílo na realizaci 

veřejné zakázky „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“ 8-mi hlasy pro. 
 

3.2. Dále starosta obce informoval o potřebě registrace obce k plátcovství k DPH k datu 
zahájení stavby – prozatím se jedná o datum 1. 11. 2018. O registrace k plátcovství DPH 
musíme požádat Finanční úřad nyní v měsíci říjnu. Dále byla podána informace do jakých 
oblastí činností obce bude plátcovství DPH vstupovat. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášení obce k registraci k dani z přidané hodnoty 8-
mi hlasy pro. 

 
3.3. Starosta obce navázal na výše uvedené a navrhnul ke schválení předpokládaný 
termín zahájení stavby splaškové kanalizace 1. 11. 2018 za podmínky, že do tohoto data 
bude vydáno Rozhodnutí o poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje možné zahájení stavby splaškové kanalizace v obci k 
1. 11. 2018, pokud bude do tohoto data vydáno Rozhodnutí o poskytovatele dotace o 
přidělení finanční podpory 8-mi hlasy pro. 

Následně starosta obce informoval o stavu přípravných prací – příprava 
zhotovitelské firmy na stavbu z hlediska materiálů, z hlediska pracovních postupů a 
pracovních čet, projednávání lokalit pro zavážení přebytečnou zeminou atd. Připomenul a 
informoval všechny přítomné o rozpočtu stavby, způsobu jejího financování. Upozornil na 
omezení a komplikace, které pro všechny v obci nastanou a vyjádřil přání, abychom 
společným úsilím vše zvládli. 

 
Bod 4. - Různé 
4.1. Smlouvy o nájmu nebytových prostor  

Starosta obce informoval v souvislosti s přihlášením obce k plátcovství DPH o 
potřebě schválení charakteru smluv o nájmu nebytových prostor v majetku obce – 
společenský sál a areál Pod Lipou. Pro pronájmy na společenské akce a rodinné oslavy se 
bude jednat o dlouhodobý nájem delší jak 48 hodin – v tomto případě bude osvobozeno od 
DPH. 

Zastupitelstvo obce schvaluje charakter smluv o nájmu nebytových prostor v majetku 
obce jako dlouhodobý nájem delší jak 48 hodin 8-mi hlasy pro. 
 
 
 



4.2. Informace z členské sch ůze svazku obcí Vodovody Poli čsko 
Starosta obce informoval o členské schůzi svazku obcí Vodovody Poličsko, která se 

uskutečnila v Korouhvi 27. 9. Jedním z hlavních bodů jednání bylo schválení ceny vody na 
rok 2019 – dle předložené aktuální kalkulace byla schválena nová cena ve výši 35,- Kč/m3. 
Dále informoval o přesunu pro naši obec alokovaných finančních prostředků na výměnu 
vodovodu v trasách souběhu se splaškovou kanalizací z letošního roku na rok 2019. 
Následně byl dán prostor pro dotazy. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ze členské schůze Vodovody Poličsko 
s rozhodnutím o výši ceny vodného 35,- Kč/m3 včetně DPH pro rok 2019. 
 
4.3. Informace o hospoda ření obce 

Starosta obce informoval o vývoji rozpočtu obce k 30. 9. 2018 – příjmy ve výši 86 % 
rozpočtu – 6.921.606,- Kč, výdaje ve výši 49 % rozpočtu – 3.752.239,- Kč. Rozdíl 
3.169.366,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 14.159.249,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce. 
 

Bod 5. – Diskuze  
Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci. 

Pozvánky na nejbližší akce: 
- zájezd do divadla v Pardubicích 28. 10. - lze se ještě přihlásit do pondělí 8. 10. 
- kominík v obci 12., 13. a 20. 10. – můžete se nahlásit 
- v sobotu 6. 10. burčákové odpoledne s vycházkou do přírody 
- vítání občánků v neděli 14. 10. 
- Drakiáda v neděli 21. 10. 
- Posvícenské posezení 10. 11. 
- Vánoční výstava 1. – 9. 12. 
- společné zpívání koled – ve středu 12. 12. 
Informoval také o projektu Základní školy v Sádku ke 100. výročí založení republiky - 

ve dnech 22. - 26. 10. plánují uspořádat výstavu dobových věcí a prosí o spolupráci a jejich 
zapůjčení. 

 
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 uzavření Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor a movitých věcí v budově čp. 135 v části pohostinství. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Dodatku číslo 1 ke smlouvě 
dílo na realizaci veřejné zakázky „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje přihlášení obce k registraci k dani 
z přidané hodnoty. 
 



5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje možné zahájení stavby splaškové 
kanalizace v obci k 1. 11. 2018, pokud bude do tohoto data vydáno Rozhodnutí 
poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje charakter smluv o nájmu nebytových 
prostor v majetku obce jako dlouhodobý nájem delší jak 48 hodin. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z členské schůze 
Vodovody Poličsko s rozhodnutím o výši ceny vodného 35,- Kč/m3 včetně DPH pro rok 
2019. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o hospodaření obce. 
 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 

Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast a dále 
poděkoval členům zastupitelstva obce za jejich práci během celého čtyřletého období. 

Poděkoval také všem přítomným občanům za podporu práce zastupitelstva obce, za 
jejich zájem o dění v obci za aktivní přístup a podporu při všech akcích nejrůznějšího druhu. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 3. 10. 2018. 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 

 Ing. Stanislav Urban 
 
 
 
Bc. Vladimír Andrlík 


