
Zápis číslo 1 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kamenec  u Poli čky, 

konaného dne 30. 10. 2018 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 

 
Přítomni:  Petr Šváb, Luboš Kadidlo, Lenka Ondráková, Bc. Vladimír Andrlík, Ing. Stanislav 
Urban, Ing. Jan Mlynář, Michal Popelka, Mgr. Hana Švandová, Irena Chroustovská DiS. 
 
Ostatní hosté:  dle prezenční listiny 
 
Zapisovatel: Mgr. Hana Švandová 
Ověřovatelé zápisu: Irena Chroustovská, Michal Popelka 
 
Jednání bylo zahájeno v 19:10 hod a ukončeno ve 20:55 hod.  
 

Jednání zahájil dosavadní starosta obce Petr Šváb. Přivítal přítomné občany a nově 
zvolené členy zastupitelstva. Sdělil, že informace o konání zasedání zastupitelstva obce 
včetně programu jednání byla zveřejněna dne 22. 10. 2018. Konstatoval, že všichni 
zastupitelé byli řádně zvoleni a jsou přítomni na dnešním jednání. 

Na úvod všichni členové nového zastupitelstva obce složili bez výhrad zákonem 
předepsaný slib, který potvrdili svým podpisem. 

Starosta obce Petr Šváb předložil zastupitelstvu ke schválení program jednání 
ustavujícího zasedání.  
Program: 
1) Slib členů zastupitelstva obce. 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3) Schválení programu zasedání zastupitelstva obce. 
4) Volba starosty a místostarosty obce: 
 a) volba návrhové a volební komise 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty obce 
c) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění 
d) volba starosty obce 
e) volba místostarosty obce 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru: 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) jmenování členů finančního a kontrolního výboru 

6) Zřízení kulturní komise a komise pro životní prostředí: 
a) určení počtu členů kulturní komise a komise pro životní prostředí 
b) volba předsedy kulturní komise 
c) volba předsedy komise pro životní prostředí 

 d) jmenování členů kulturní komise a komise pro životní prostředí 
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce. 
8) Schválení jednacího řádu 



9) Různé 
10) Rozpočtové opatření číslo 5/2018 
11) Diskuse 
12) Usnesení 
 Program jednání byl přijat 9-ti hlasy pro. 
 
1)  Zapisovatelem ustavujícího zasedání byla zvolena 9-ti hlasy pro Hana Švandová, 
jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni 9-ti hlasy pro Irena Chroustovská a Michal Popelka. 
 
2)  Volební komise byla zvolena 9-ti hlasy pro ve složení předseda Vladimír Andrlík, 
členové Hana Cacková a Jiří Doležal (oba z řad občanů obce). 
 
3)  Návrhová komise byla zvolena 9-ti hlasy pro ve složení předseda Stanislav Urban, 
členové Lenka Ondráková a Jan Mlynář. 
 
4)  Předseda návrhové komise Stanislav Urban navrhl, aby volby jednotlivých funkcí 
v zastupitelstvu obce proběhly vždy veřejnou volbou. Návrh byl schválen 9-ti hlasy pro. Dále 
byl 9-ti hlasy pro schválen návrh, aby dlouhodobě uvolněnou funkcí ve volebním období 
2018 – 2022 byla funkce starosty obce. 
 
5)  Předseda návrhové komise Stanislav Urban navrhl na funkci starosty obce Petra 
Švába, funkce bude vykonávána jako uvolněná.  

Starostou obce byl zvolen Petr Šváb 9-ti hlasy pro.    
                                                    
6)  Předseda návrhové komise Stanislav Urban navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo pro 
volební období 2014 – 2018 jednoho místostarostu a tato funkce byla vykonávána jako 
dlouhodobě neuvolněná. Zvolení jednoho místostarosty jako neuvolněné funkce bylo 
schváleno 9-ti hlasy pro. 
                   
7)  Na funkci místostarosty obce Stanislav Urban navrhnul Luboše Kadidlo, funkce bude 
vykonávána jako neuvolněná. 

Místostarostou obce byl zvolen Luboš Kadidlo 9-ti hlasy pro. 
 

Vedení dalšího jednání zastupitelstva převzal nově zvolený starosta obce Petr Šváb, 
který nejdříve poděkoval zastupitelům za vyslovenou důvěru. Poděkoval také jménem všech 
zvolených členů zastupitelstva za podporu občanů ve volbách a také všem členům 
předchozího zastupitelstva za jejich obětavou práci v uplynulém období. Jednání dále 
pokračovalo dle programu.  
 
8)   Starosta obce navrhnul zřízení finančního a kontrolního výboru, přičemž každý z nich 
bude mít tři členy. 

Finanční a kontrolní výbor s počtem členů tři byly zřízeny 9-ti hlasy pro. 
 

9)  Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Jan Mlynář 9-ti hlasy pro. Předsedou 
kontrolního výboru byl zvolen Ing. Stanislav Urban 9-ti hlasy pro. 
 



10)  Za členy finančního výboru byli 9-ti hlasy pro zvoleni členové z řad občanů obce, a to 
Petr Šváb starší a Ladislav Martinů. Za členy kontrolního výboru byli 9-ti hlasy pro zvoleni 
z řad zastupitelů Michal Popelka a z řad občanů obce Eva Erbesová. 
 
11)  Starosta obce navrhnul zřízení kulturní komise s počtem členů tři. Kulturní komise 
s počtem členů tři byla zřízena 9-ti hlasy pro. Starosta obce navrhnul zřízení komise pro 
životní prostředí s počtem členů tři. Komise pro životní prostředí s počtem členů tři byla 
zřízena 9-ti hlasy pro. 
 
12)  Předsedou kulturní komise byla zvolena Lenka Ondráková 9-ti hlasy pro. Předsedou 
komise pro životní prostředí byl zvolen Bc. Vladimír Andrlík 9-ti hlasy pro. 
 
13)  Za členy kulturní komise byli 9-ti hlasy pro zvoleni Mgr. Hana Švandová a Irena 
Chroustovská DiS. Za členy komise pro životní prostředí byli 9-ti hlasy pro zvoleni z řad 
občanů David Pražan a Ing. Alexandra Košňarová. 
 
14)  Starosta obce navrhnul výši odměny za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva ve výši 50 % z příslušné stanovené maximální částky dle nařízení vlády číslo 
318/2017 Sb. v platném znění. Starosta obce dále navrhnul, aby odměny byly vypláceny od 
1. 11. 2018. 

Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva a jejich vyplácení od 1. 11.  2018 bylo 
schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
15) Dalším bodem jednání bylo schválení jednacího řádu. Zastupitelstvo obce schvaluje 
rozhodnutí nadále se řídit vypracovaným jednacím řádem ze dne 16. 4. 2007 výsledkem 
hlasování 9 hlasů pro. Každý občan se s tímto jednacím řádem může seznámit v kanceláři 
obecního úřadu.  
 
16)  Různé 
16.1. Školská rada – zástupce obce  

Starosta obce informoval o potřebě zvolení zástupce obce do školské rady školy 
Sádek pro období 2018 – 2022. Zástupcem naší obce byl navržen Vladimír Andrlík a 
následně zvolen 9-ti hlasy pro. 
 
16.2.  Územní plánování  

Starosta obce informoval o potřebě zvolení určeného zastupitele obce podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, který bude obec 
zastupovat při řešení otázek územního plánu v celém volební období 2018 – 2022. Určeným 
zastupitelem byl schválen starosta obce Petr Šváb 9-ti hlasy pro. 
 
16.3.  Zástupce obce v MAS Poli čsko z.s.  

Starosta obce informoval o potřebě zvolení zástupce obce Kamenec u Poličky v MAS 
Poličsko z.s. Zástupcem obce byl zvolen 9-ti hlasy pro starosta obce Petr Šváb. 
 
 
 



16.4.  Rozpočtové zm ěny 
Starosta obce podal návrh na schválení kompetencí starosty v oblasti provádění 

rozpočtových změn v níže uvedeném rozsahu: 
- do výše 100.000,- Kč  
jsou – li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na 
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření 
v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

 a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
 b)  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 

stavu nouze, výdaj k odvrácení škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady 

 c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů v další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného zdůvodnění (lze podat na 
zasedání ústně). Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Kompetence starosty obce v oblasti provádění rozpočtových změn byla schváleny 9-ti 
hlasy pro. 
 
16.5.  Ceník poskytovaných služeb 

Starosta obce informoval v souvislosti s přihlášením obce k plátcovství DPH o 
potřebě schválení ceníku za poskytované služby. 
Byl podán návrh nového ceníku s cenami včetně DPH: 

- kopírování a tisk cena za stranu jednostranně A4  2,- Kč 
- kopírování a tisk cena za stranu oboustranně A4  3,- Kč 
- kopírování a tisk cena za stranu jednostranně A3  3,- Kč 
- kopírování a tisk cena za stranu oboustranně A3  5,- Kč 
- hlášení rozhlasu       40,- Kč 
- zapůjčení skladacích laviček a stolů    40,- Kč/sada 
- zapůjčení tenisový kurt      50,- Kč/hodina/kurt 
- zapůjčení posilovny      40,- Kč/hodina/osoba 
- komunální technika      550,- Kč/hodina 
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník poskytovaných služeb včetně DPH s platností od 

1. 11. 2018 9-ti hlasy pro. 
 
16.6. Splašková kanalizace – realizace 

Starosta obce informoval o doručení dlouho očekávaného dokumentu Registrace 
akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci stavby splaškové kanalizace. Prezentoval 
přítomným hlavní body z rozhodnutí – maximálně možná částka dotace ve výši 
39.290.750,57 Kč, ukončení akce včetně kolaudace do 30. 4. 2020, závěrečné vyhodnocení 
akce do 30. 10. 2020. 

Do tohoto termínu musí obec splnit všechny podmínky stanovené rozhodnutí o 
přidělení dotace. Jedná se především o nutnost mít do tohoto termínu připojené všechny 



nemovitostí ke splaškové kanalizaci v obci, aby tak obec splnila základní podmínku pro 
přidělení dotace a to kompletní odkanalizování obce. 

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. 

Starosta obce poté navrhnul ke schválení zahájení stavby splaškové kanalizace a to 
po dohodě se zhotovitelskou firmou k 15. 11. 2018. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace akce Kamenec u Poličky – Splašková kanalizace a schvaluje zahájení stavby 
splaškové kanalizace v obci 15. listopadu 2018 9-ti hlasy pro. 
 
16.7. Chodníky v obci 

Starosta obce obce informoval o stavu připraveného projektu chodníků, o dotačních 
možnostech podpory, zejména o vyhlášené výzvě SFDI na poskytnutí dotační podpory 
s uzávěrkou do 15. listopadu. Informoval o konzultacích na SFDI a detailních podmínkách a  
možnostech realizace, finacování a představil návrh na podání žádosti z prostředků SFDI a 
IROP. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování chodníku v obci 
– II.etapa v rámci výzvy SFDI pro rok 2019 a opakované podání žádosti o dotaci na 
vybudování chodníku – I.etapa ve výzvě Bezpečnost dopravního provozu prostřednictvím 
MAS Poličsko z.s., vše 9-ti hlasy pro. 
 
17) Rozpočtové opat ření číslo 5/2018  

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 5/2018, které 
si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
současného vývoje příjmů a skutečných výdajů v roce 2018 a plánovaných nejbližších 
investičních akcích, zejména spuštění stavby splaškové kanalizace. 

Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce k 30. 10. 2018 – příjmy ve výši 
94 % rozpočtu – 7.562.239,- Kč, výdaje ve výši 54 % rozpočtu – 4.113.634,- Kč. Rozdíl 
3.448.605,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 14.400.000,- Kč. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 5/2018 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
18)  Diskuse  

Starosta obce poděkoval za uskutečněné akce v posledním období – podzimní 
tvoření, Drakiáda, zájezd do divadla do Pardubic. 

Informoval o dnešním výjezdu výjezdové jednotky hasičů naší obce na odstranění 
větrem spadlých stromů na příjezdové komunikaci do osady Jelínek. 

Informoval také o zahájení provozu pohostinství s novým nájemcem – nově otevřeno 
od pátku 2. 11. 2018. 

Pozval také všechny přítomné na nejbližší pořádané akce, nejdříve na besedu 
pořádanou místní knihovnou na téma Skotsko v neděli 4. 11., dále na Posvícenské posezení 



v sobotu 10. 11. a také na Vánoční výstavu, která se uskuteční od 1. 12. do 9. 12. 
V souvislosti s přípravou Vánoční výstavy se obrátil na občany s prosbou o pomoc a 
spolupráci při její přípravě. 

 
18) Návrh na usnesení  
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí složení slibu všech členů 
zastupitelstva dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb v platném znění. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky po projednání rozhodlo o funkcích starosty a 
místostarosty: 
 - starostou obce byl zvolen pan Petr Šváb, funkce bude vykonávána jako uvolněná. 

- místostarostou obce byl zvolen pan Luboš Kadidlo, funkce bude vykonávána jako 
neuvolněná. 

 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky rozhodlo o zřízení finančního výboru, kontrolního 
výboru, kulturní komise, komise pro životní prostředí. Všechny zřízené výbory a komise 
budou tříčlenné. 
  
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky rozhodlo o funkcích neuvolněných členů 
zastupitelstva: 

- předseda finančního výboru Ing. Jan Mlynář 
- předseda kontrolního výboru Ing. Stanislav Urban 
- předseda kulturní komise paní Lenka Ondráková 

 - předseda komise pro životní prostředí pan Bc. Vladimír Andrlík 
 - člen kontrolního výboru pan Michal Popelka 
 - člen kulturní komise Mgr. Hana Švandová 
 - člen kulturní komise Irena Chroustovská DiS. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva ve výši 50 % z příslušné stanovené maximální částky dle 
nařízení vlády číslo 318/2017 Sb. v platném znění. Odměny budou vypláceny od 1. 11. 2018. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozhodnutí nadále se řídit 
vypracovaným jednacím řádem zastupitelstva obce. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Bc. Vladimíra Andrlíka zástupcem obce 
ve školské radě školy Sádek. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje jako určeného zastupitele obce  podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění na celé 
volební období 2018 – 2022 pana Petra Švába, starostu obce Kamenec u Poličky. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pověřeným zastupcem obce Kamenec u 
Poličky v MAS Poličsko z.s. starostu obce pana Petra Švába. 
 



10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci 
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  
- do výše 100.000,- Kč  
jsou – li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na 
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření 
v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

 a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
 b)  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 

stavu nouze, výdaj k odvrácení škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady 

 c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů v další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován 
 Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného oddůvodnění (lze podat na 
zasedání ústně). 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje ceník poskytovaných služeb včetně 
DPH s platností od 1. listopadu 2018. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Registraci akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace akce Kamenec u Poličky – Splašková kanalizace a schvaluje zahájení 
stavby splaškové kanalizace v obci 15. listopadu 2018. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování 
chodníku v obci – II.etapa v rámci výzvy SFDI pro rok 2019 a opakované podání žádosti o 
dotaci na vybudování chodníku – I.etapa ve výzvě Bezpečnost dopravního provozu 
prostřednictvím MAS Poličsko z.s. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2018. 
 
 Usnesení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 

Starosta obce na závěr jednání poděkoval přítomným za účast na ustavujícím 
zasedání a pozval veřejnost na příští zasedání zastupitelstva, které se pravděpodobně 
uskuteční v první polovině měsíce prosince. 
 
V Kamenci u Poličky dne 30. 10. 2018 
 
Zapisovatel:   Hana Švandová 
 
Ověřovatelé zápisu: Irena Chroustovská 
    Michal Popelka 


