
Zápis číslo 19 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 2. 10. 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, Ing. Stanislav Urban, Michal Popelka, Bc. Vladimír Andrlík 
 
Omluveni: Mgr. Kateřina Muffová, Luboš Kadidlo 
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: Michal Popelka, Bc. Vladimír Andrlík 
Návrhová komise: Ing. Jan Mlynář, Ing. Stanislav Urban 
Složení bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Program: 
  - Kontrola usnesení 

  - Výběrové řízení zakázky malého rozsahu 

  - Smlouvy o poskytnutí dotací z Pardubického kraje 

  - Darovací smlouvy z Pardubického kraje 

   - 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 23. 8. 2017. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění 
úkolů a jejich rozpracovanosti. Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce k 2. 10. 
2017 – příjmy ve výši 96 % rozpočtu - 6.961.633,- Kč, výdaje ve výši 59 % rozpočtu – 
4.493.555,- Kč. Rozdíl 2.468.079,- Kč. 

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“. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  
 Zastupitelstvo obce Kamenec akceptuje 7-mi hlasy pro výsledky zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Kamenec u Poličky – splašková 
kanalizace - TDI a koordinátor BOZP“ a na základě doporučení hodnotící komise pověřuje 
starostu obce Kamenec u Poličky  – pana Petra Švába, k podpisu rozhodnutí o přidělení o 



přidělení předmětné veřejné zakázky vítěznému uchazeči – Ing. Milanu Štrupovi, Kladská 
1424, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČO: 64773825. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Příkazní smlouvu na výkon činnosti 
koordinátora BOZP a Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora a zároveň 
pověřuje starostu obce k podpisu obou příkazních smluv k předmětné veřejné zakázce, a to 
po jejich schválení zastupitelstvem obce. Příkazní smlouvy budou podepsány za podmínek 
vzešlých z předmětného zadávacího řízení. 

 
Bod 3. – Smlouvy o poskytnutí dotací z Pardubického  kraje 
 Starosta obce informoval o schválené dotaci z rozpočtu Pardubického kraje v rámci 
programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství na zpracování projektu 
Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o 
poskytnutí 250.000,- Kč z celkových nákladů 359.370,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/17/23871 ve výši 250.000,- Kč jako investiční dotaci na akci „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace, DPS“ – projektová dokumentace pro stavební povolení. 
 Starosta obce dále informoval o schválené dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na 
pořízení požárního nastavovacího žebříku ve výši 10.000,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OKŘ/17/23931 ve výši 10.000,- Kč na pořízení požárního nastavovacího žebříku. 
 
Bod 4. – Darovací smlouvy z Pardubického kraje  
 Starosta obce informoval o Darovacích smlouvách na poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Pardubického kraje v rámci soutěže Vesnice roku 2017. Jedná se o 
poskytnutí 15.000,- Kč za ocenění Zlatá cihla v Programu obnovy venkova kategorie C – 
nové venkovské stavby – budova pro komunální techniku. A dále o poskytnutí 10.000,- Kč 
za ocenění za občanskou vybavenost obce. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Darovací smlouvu na poskytnutí 
15.000,- Kč za ocenění Zlatá cihla v Programu obnovy venkova kategorie C – nové 
venkovské stavby – budova pro komunální techniku a Darovací smlouvu na poskytnutí 
10.000,- Kč za občanskou vybavenost obce. 
 
Bod 5. - Různé 
5.1. – Splašková kanalizace 
 Starosta obce informoval o aktuálním stavu přípravy stavby splaškové kanalizace 
v obci. Informoval o předání prováděcí dokumentace stavby včetně rozpočtu. Informoval o 
vyhlášené výzvě k podání žádostí o dotační podporu, podmínkách pro poskytnutí dotace. 
Dále o jednání a podmínkách úvěru na pokrytí potřeby vlastních prostředků obce a 
představil varianty financování stavby. 
 Starosta obce dále informoval o nutnosti zahájení výběru zhotovitele stavby, 
navrhnul ke schválení zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, dále navrhnul 
vypsání tohoto výběrového řízení v nejbližší době. 
 Starosta obce navrhnul složení hodnotící komise pro posouzení nabídek výběru 
zhotovitele stavby v počtu 5 členů zastupitelstva obce (Petr Šváb, Bohumil Novák, Luboš 
Kadidlo, Stanislav Urban, Jan Mlynář, Michal Popelka) + osoba technického dozoru 
investora, zástupce firmy VIA Consult a.s., která zajišťuje organizaci výběrového řízení a 3 



náhradníci (ostatní zbývající členové zastupitelstva obce). Následně byl dán prostor pro 
diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Zadávací dokumentaci pro podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“, schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro výběr zhotovitele této stavby a složení hodnotící komise pro 
výběr zhotovitele stavby. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro pověření starosty obce jednáním o 
podmínkách poskytnutí úvěru na finacování podílu obce na stavbě splaškové kanalizace 
s přípravou smlouvy o poskytnutí úvěru ke schválení v prosinci 2017. 
 Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu projekčních a 
přípravných prací Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
5.2. – Novostavba haly - Kamenec 
 Starosta obce informoval o předložené projektové dokumentaci ke stavebnímu 
záměru pana Davida Pražana na realizaci Novostavby haly – Kamenec - sklad sena na 
pozemku parcelní číslo 1781/6. Jedná se o stavbu z pozinkovaných profilů opláštěné 
technickou textílií v bílé barvě o rozměrech 30 x 15 m. Výšková úroveň hřebene od podlahy 
v hale je 6,45 m. Dle schváleného územního plánu obce je pozemek parc. č. 1781/6 
součástí zemědělské plochy a je na něm podmíněně přípustné realizovat stavby, které 
přímo souvisejí se zemědělskou prvovýrobou. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro stavební záměr Novostavby haly – 
Kamenec na pozemku parcelní číslo 1781/6 dle předložené dokumentace a za podmínek 
stanovených platným Územním plánem obce Kamenec u Poličky. 
 
5.3. – Dílčí přezkoumání hospoda ření obce 
 Starosta obce informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo 
19. 9. se závěrem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Kamenec u Poličky za rok 2017 se závěrem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Bod 6. – Diskuze  
 Starosta obce informoval o posledním dění v obci, informace o prováděné opravě 
komunikace ke hřbitovu. Poděkoval také za uskutečnění posledních akcí v areálu Pod 
Lipou. V diskusi padl dotaz na investora plánované výměny vodovodu v trase v souběhu se 
splaškovou kanalizací – investorem bude Svazek obcí Vodovody Poličsko s 20% finančním 
podílem naší obce. 
 
Bod 7. – 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 akceptuje výsledky zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace - 
TDI a koordinátor BOZP“ a na základě doporučení hodnotící komise pověřuje starostu obce 
Kamenec u Poličky – pana Petra Švába, k podpisu rozhodnutí o přidělení předmětné 
veřejné zakázky vítěznému uchazeči – Ing. Milanu Štrupovi, Kladská 1424, 562 06 Ústí nad 
Orlicí, IČO: 64773825. 



Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na výkon činnosti koordinátora 

BOZP a Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora a zároveň pověřuje 

starostu obce k podpisu obou příkazních smluv k předmětné veřejné zakázce, a to po jejich 

schválení zastupitelstvem obce. Příkazní smlouvy budou podepsány za podmínek vzešlých 

z předmětného zadávacího řízení. 

 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/17/23871 ve výši 250.000,- jako investiční dotaci na akci „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace, DPS“ – projektová dokumentace pro stavební povolení. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OKŘ/17/23931 ve výši 10.000,- Kč na pořízení požárního nastavovacího žebříku. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí 
15.000,- Kč za ocenění Zlatá cihla v Programu obnovy venkova kategorie C – nové 
venkovské stavby – budova pro komunální techniku a Darovací smlouvu na poskytnutí 
10.000,- Kč za občanskou vybavenost obce. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Zadávací dokumentaci pro podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“, schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro výběr zhotovitele této stavby a složení hodnotící komise pro 
výběr zhotovitele stavby. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pověření starosty obce jednáním o 
podmínkách poskytnutí úvěru na finacování podílu obce na stavbě splaškové kanalizace 
s přípravou smlouvy o poskytnutí úvěru ke schválení v prosinci 2017. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky dále bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
projekčních a přípravných prací Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje stavební záměr Novostavby haly – 
Kamenec na pozemku parcelní číslo 1781/6 dle předložené dokumentace a za podmínek 
stanovených platným Územním plánem obce Kamenec u Poličky. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Kamenec u Poličky za rok 2017 se závěrem nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
 
Usnesení bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
V Kamenci u Poličky dne 2. 10. 2017. 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
Ověřovatelé zápisu: 
   Michal Popelka 
   Bc. Vladimír Andrlík 


