
Zápis číslo 20 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 7. 12. 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, Bc. Vladimír Andrlík,  Ing. Stanislav Urban - přítomnost a hlasování do bodu 4, 
Michal Popelka - přítomnost a hlasování od bodu 3. 
 
Omluveni: Mgr. Kateřina Muffová 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 21.30 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Luboš Kadidlo, Michal Popelka 
Návrhová komise: Ing. Jan Mlynář, Bc. Vladimír Andrlík 
Složení bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Program: 
  1. Kontrola usnesení 

  2. Rozpočtové opatření číslo 5/2017 

  3. Veřejná zakázka na stavební práce - splašková kanalizace 

  4. Dlouhodobý úvěr na výstavbu splaškové kanalizace 

  5. Rozpočet obce pro rok 2018 

  6. Střednědobý výhled obce na období 2019 až 2021 

7. Obecně závazná vyhláška 3/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování komunálních odpadů 

 8. Majetkoprávní záležitosti 

  9. Různé 

  10. Diskuse 

  11. 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 2. 10. 2017. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti jednotlivých úkolů. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Rozpo čtové opat ření číslo 5/2017 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 5/2017, které 
si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
současného vývoje příjmů a skutečných výdajů v roce 2017.  



Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce k 7. 12. 2017 – příjmy ve výši 
93 % rozpočtu - 8.378.712,- Kč, výdaje ve výši 74 % rozpočtu - 5.899.147,- Kč. Rozdíl 
2.479.564,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 10.577.999,- Kč.  

Starosta obce dále navrhnul ke schválení kompetenci pro starostu obce provést 
rozpočtové opatření číslo 6/2017, kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle 
skutečného plnění na konci kalendářního roku. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Rozpočtové opatření číslo 5/2017 a kompetence pro starostu obce provést 
rozpočtové opatření číslo 6/2017, kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle 
skutečného plnění na konci kalendářního roku 2017 bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 3.  - Ve řejná zakázka na stavební práce - splašková kanaliza ce 

 Starosta obce informoval o průběhu veřejné zakázky na stavební práce akce 
splašková kanalizace. Informoval o dvoukolovém průběhu výběrového řízení na dodavatele 
stavby – v I. kole zájem 18 firem, kvalifikační podmínky odevzdalo a splnilo 5 firem, z toho 4 
firmy odevzdaly cenové nabídky. Dne 1. 12. se uskutečnilo zasedání hodnotící komise. 
Podané nabídky byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle 
nejnižší nabídkové ceny (váha 100 %). Hodnocena byla celková nabídková cena v Kč bez 
DPH. 

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka účastníka „Sdružení Kamenec u Poličky“, EVT 
Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766; SYNER VHS Vysočina, 
a.s., Na Hranici 14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052 s nabídkovou cenou ve výši 67.300.000,- 
Kč bez DPH. Nabídka tohoto účastníka splnila všechny požadavky kladené na ni zadávací 
dokumentací, proto hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu obce výběr tohoto 
dodavatele. Pro informaci rozpočtová cena z projektu byla oceněna na 78.474.591,- Kč bez 
DPH. 

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele může účastník podat námitky a tyto 
musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Před uplynutím lhůty 
pro podání námitek nesmí zadavatel podle § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána 
jako ekonomicky nejvýhodnější. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  
 Zastupitelstvo obce akceptuje 8-mi hlasy pro výsledky zadávacího řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce v užším řízení s názvem „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace a na základě doporučení hodnotící komise pověřuje starostu obce 
podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele s přidělením předmětné veřejné zakázky 
vítěznému uchazeči „Sdružení Kamenec u Poličky“, EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 
2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766; SYNER VHS Vysočina, a.s., Na Hranici 14, 586 01 
Jihlava, IČ: 25183052. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o dílo na realizaci veřejné 
zakázky s názvem „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“  a pověřuje starostu obce 
jejím podpisem. Smlouva o dílo bude podepsána za podmínek vzešlých z předmětného 
zadávacího řízení. 

 
Bod 4. – Dlouhodobý úv ěr na výstavbu splaškové kanalizace 
 Starosta obce informoval o jednání o poskytnutí dlouhodobého úvěru na výstavbu 
kanalizace. Představil nabídku  České spořitelny a.s. a podmínky na poskytnutí úvěru na 
částku do 30.000.000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro uzavření dlouhodobého úvěru na 
výstavbu kanalizace a pověřuje starostu obce jednáním a uzavřením úvěrové smlouvy. 



 
Bod 5. - Rozpo čet obce pro rok 2018  
 Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2018. 

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 20. 11. 2017 a byl projednán 
finančním výborem. Příjmy jsou rozpočtovány přibližně ve výši skutečnosti roku 2017, 
nejsou rozpočtovány žádné dotace mimo dotací schválených již v roce 2017. Ve výdajích 
jsou rozpočtovány běžné výdaje obce, výdaje v souvislosti se stavbou kanalizace budou 
rozpočtovány formou rozpočtového opatření až po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace. 

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 7.000.000,- Kč a 
bude pravidelně aktualizován formou rozpočtových opatření. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro rozpočet obce pro rok 2018. 
 
Bod 6. - St řednědobý výhled obce na období 2019 až 2021  
 Starosta obce informoval o povinnosti obce mít sestavený a schválený střednědobý 
výhled obce na 2 až 5 let. Předložil návrh střednědobého výhledu obce na roky 2019, 2020 
a 2021, ve výhledu je zahrnuta realizace velké investiční akce výstavby kanalizace. Návrh 
střednědobého výhledu byl projednán finančním výborem. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Střednědobý výhled obce na období 
2019 až 2021. 
 
Bod 7. - Obecn ě závazná vyhláška 3/2017 o místním poplatku za prov oz systému 
shromaž ďování komunálních odpad ů 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky číslo 3/2017 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů. 
 V návrhu nadále platí osvobození od poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném roce 
dosáhnou 17 a méně let věku, poplatníci, kteří v příslušném roce dosáhnou 80 a více let 
věku, poplatníci, kteří se po celý kalendářní rok zdržují mimo obec, poplatníci, kteří jsou 
úředně hlášeny na ohlašovně obce. 

Poplatníky jsou také osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 

Výše poplatku je navržena bez zvýšení, částka 570,- Kč na poplatníka. 
Celkové náklady obce za rok 2018 se očekávají ve výši 420.000,- Kč (platba LIKO 

včetně nebezpečných odpadů a pytlů na plasty + náklady svozu z nepřístupných míst + 
odvoz biodpadu). 

Příjem obce za třídění odpadů od společnosti Ekokom se očekává ve výši 50.000,- 
Kč. Výběr poplatku se očekává ve výši 246.240,- Kč (432 poplatníků x 570,- Kč). 
Osvobozených poplatníků celkem 163 osob, doplatek obce z rozpočtu obce 123.760,- Kč. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Obecně závaznou vyhlášku číslo 
3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Bod 8. - Majetkoprávní záležitosti 
8.1. Starosta obce informoval o žádosti na odkoupení pozemku p.č. 1990/36 o výměře 34 
m2, který vznikl dle geometrického plánu číslo 551-280/2017 z důvodu skutečného používání 



pozemku za celkovou kupní cenu 1.700,- Kč. Kupující uhradí také veškeré další náklady 
jako jsou náklady na zápis do katastru nemovitostí, náklady na vypracování kupní smlouvy. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro prodeje pozemku p.č. 1990/36 za 
celkovou cenu 1.700,- Kč za podmínky, že kupující uhradí veškeré další náklady spojené 
s koupí uvedeného pozemku. 
 
8.2. Starosta obce informoval na majetkoprávní nesrovnalosti ve vlastnictví pozemků ve 
středu obce v prostoru autobusové zastávky a čekárny. V souvislosti s přípravou řešení 
chodníků se projekčně připravuje úprava tohoto prostoru, která ale naráží na potřebu 
vlastnického vypořádání. Jedná se o pozemek p.č. 1988/2 a pozemek p.č. st. 274 na kterém 
kromě jiného stojí také autobusová čekárna. Vlastnickými podíly má na obou pozemcích 
celkem šest majitelů, se kterými byla zaležitost projednána a nakonec souhlasí s prodejem 
obci za celkovou cenu 26.000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro zakoupení pozemku p.č. 1988/2 a 
pozemku p.č. st. 274 za celkovou cenu 26.000,- Kč za podmínky, že kupující uhradí veškeré 
další náklady spojené s koupí uvedených pozemků. 
 
Bod 9. - Různé 
9.1.  Splašková kanalizace – autorský dozor 
 Starosta obce informoval o pořebě smluvního zajištění autorského dozoru při stavbě 
splaškové kanalizace. Z hlediska podmínek poskytovatele dotace se jedná o uznatelný 
náklad, která lze uplatnit mezi dotačně porpřitelné. Proto tuto činnost musíme mít smluvně 
zajištěnou ještě před podáním žádosti o dotaci. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost úzce související s projektovou dokumentací 
splaškové kanalizace, byl osloven dodavatel projektové dokumentace s poptávkou cenové 
nabídky. Firma Recprojekt Pardubice nabízí tuto činnost po celou dobu výstavby za částku 
155.000,- Kč bez DPH. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro výběr dodavatele zajištění služeb 
autorského dozoru akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace firmou Recprojekt s.r.o., 
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice a pověřuje starostu obce uzavřením příkazní smlouvy 
s touto firmou. 
 
9.2. Žádost o poskytnutí dotace – splašková kanaliz ace 
 Starosta obce v tomto bodě navrhnul završení celého několikaletého procesu 
přípravy stavby splaškové kanalizace a navrhnul ke schválení podání žádostí o poskytnutí 
podpory z OPŽP – prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, 
v rámci aktuálně vyhlášené 71. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR. 
 Žádost bude podána prostřednictvím již dříve vybrané a v současné době 
spolupracující firmy Alatere profi s.r.o. Praha s termínem do 18. ledna 2018. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro podání žádostí o poskytnutí podpory 
z OPŽP – prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní specifický cíl: 
1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z 
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, v rámci 
aktuálně vyhlášené 71. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR. 



9.3. Žádost o poskytnutí dotace – dokumentace DPS 
Starosta obce informoval o možnosti podání žádosti o dotaci z prostředků 

Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 
na zpracování projektu Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, dokumentace pro 
provádění stavby (DPS). Cena této dokumentace je ve výši 321.860,- Kč včetně DPH. 
Financování v poměru 70% kraj, 30% obec, žádost o dotaci ve výši 225.000,- Kč. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství na zpracování projektu Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, 
dokumentace pro provádění stavby (DPS).  
 
9.4. Zařazení vým ěny vodovodu do plánu obnovy a rozvoje Svazku obcí V odovody 
Poli čsko 

Starosta obce informoval o projekčně připravené výměně stávajícího vodovodního 
řadu z litinového potrubí DN150 ve stejné trase v souvislosti s budováním splaškové 
kanalizace v obci. Investorem výměny bude Svazek obcí Vodovody Poličsko. Plán na 
financování – v lednu 2018 bude podána žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje – 
50 % nákladů, 30 % Svazek obcí Vodovody Poličsko, 20 % obec Kamenec u Poličky. 
Celkové náklady na úsek od místa napojení v KÚ Polička po dům čp. 89 jsou 4.484.924,-, 
z toho 20 % 896.984,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro zařazení výměny stávajícího 
vodovodního řadu ve stejné trase v souběhu s budovanou splaškovou kanalizací do plánu 
obnovy a rozvoje Svazku obcí vodovody Poličsko a souhlasí s finanční spoluúčastí obce ve 
výši 20 % nákladů při realizaci výměny. 
 
9.5. Veřejnoprávní smlouva o výkonu p ůsobnosti na úseku projednávání p řestupk ů 
 Starosta obce informoval o usnesení Rady města Poličky, kterým byla schválena a k 
uzavření předložena nová Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků s účinností od 1. 1. 2018. 
 Zvyšuje se poplatek za projednání přestupku na územní obce na 2.000,- Kč za 
případ. Původní výše dle předchozí smlouvy z roku 2003 byla 1.500,- Kč. Doba trvání 
smlouvy na neurčito, smlouvu musí být také zaslána Krajskému úřadu Pardubického kraje 
k registraci a vydání správního rozhodnutí.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Veřejnoprávní smlouvu číslo 05/2017 o 
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. 
 
9.5. Příspěvek Římskokatolické farnosti Sádek  

Starosta obce informoval o žádosti Římskokatolické farnosti Sádek na poskytnutí 
příspěvku ve výši 12.000,- Kč na zajištění finančních prostředků na restaurování rámu 
obrazu Svaté rodiny v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku. Restaurování probíhá za 
příspěvku dotace Pardubického kraje ve výši 100.000,- Kč, příspěvek naší obce společně 
s obcí Sádek bude použit k úhradě podílu spoluúčasti. Příspěvek by byl poskytnut na 
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Před hlasováním byl dán prostor 
k diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace ve výši 12.000,- Kč Římskokatolické farnosti Sádek na zajištění finančních 
prostředků na restaurování rámu obrazu Svaté rodiny v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku. 



9.6. Nařízení vlády číslo 318/2017 Sb. 
Starosta obce informoval o nařízením vlády číslo 318/2017 Sb., kterým bylo nově 

upraveno poskytování odměn za výkon funkce členům zastupitelstev. Po novelizaci je 
možné navýšení odměn u neuvolněných členů zastupitelstva, a to s platností od 1. 1. 2018.  

Byl podán návrh ponechat výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva 
v současné výši bez zvýšení. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro ponechání současné výše odměny bez 
navýšení. 
 
9.7. Inventarizace majetku obce 

Starosta obce informoval o sestavení plánu provedení inventarizace a provedení 
fyzické a dokladové inventury majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2017 dle 
Vnitřní směrnice k provedení inventarizace a navrhnul složení inventarizační komise - 
předseda inventarizační komise Ing. Bohumil Novák, členové Michal Popelka, Ing Jan 
Mlynář a Luboš Kadidlo. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro složení inventarizační komise. 
 
Bod 10. – Diskuze  

Starosta obce informoval o posledním dění v obci a poděkoval za uskutečnění akcí 
v posledním období - Posvícenské posezení – poděkování myslivcům,  tvoření vánočních 
ozdob, Vánoční výstavu. 
Informoval o  plánovaných akcích: 

- 13. 12. společné zpívání koled 
- 28. 12. Mariášový turnaj 
- Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční v sobotu 6. 1. 2018 
- společenské plesy 2. 2. a 3. 2. 2018 
- Maškarní karneval v neděli 4. 2. 2018 
- Masopustní průvod obcí 10. 2. 2018 
- soutěž ve vaření „Kdo má lepší“ 4. 3. 2018 
Další číslo Kameneckých listů vyjde v týdnu před vánoci. Příští zasedání se 

uskuteční pravděpodobně v měsíci únoru nebo v březnu 2018. 
 
Bod 11. – 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 5/2017 a 
schvaluje kompetenci pro starostu obce provést Rozpočtové opatření číslo 6/2017, kterým 
bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci kalendářního 
roku 2017. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky akceptuje výsledky zadávacího řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce v užším řízení s názvem „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace a na základě doporučení hodnotící komise pověřuje starostu obce 
podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele s přidělením předmětné veřejné zakázky 
vítěznému uchazeči „Sdružení Kamenec u Poličky“, EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 



2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766; SYNER VHS Vysočina, a.s., Na Hranici 14, 586 01 
Jihlava, IČ: 25183052. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci veřejné 
zakázky s názvem „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“ a pověřuje starostu obce 
jejím podpisem. Smlouva o dílo bude podepsána za podmínek vzešlých z předmětného 
zadávacího řízení. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České 
spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 30.000.000 Kč na výstavbu splaškové kanalizace 
v obci Kamenec u Poličky se splatností do 25 let a zajištěného budoucími příjmy obce. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočet obce pro rok 2018. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtový výhled na roky 2019, 2020 a 
2021. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej pozemku p.č. 1990/36 za 
celkovou cenu 1.700,- Kč za podmínky, že kupující uhradí veškeré další náklady spojené 
s koupí uvedeného pozemku. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku p.č. 1988/2 a 
pozemku p.č. st. 274 za celkovou cenu 26.000,- Kč za podmínky, že kupující uhradí veškeré 
další náklady spojené s koupí uvedených pozemků. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele zajištění služeb 
autorského dozoru akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace firmou Recprojekt s.r.o., 
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice a pověřuje starostu obce uzavřením příkazní smlouvy 
s touto firmou. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádostí o poskytnutí podpory 
z OPŽP – prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní specifický cíl: 
1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z 
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, v rámci 
aktuálně vyhlášené 71. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství na zpracování projektu Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, 
dokumentace pro provádění stavby (DPS).  
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zařazení výměny stávajícího 
vodovodního řadu ve stejné trase v souběhu s budovanou splaškovou kanalizací do plánu 



obnovy a rozvoje Svazku obcí vodovody Poličsko a souhlasí s finanční spoluúčastí obce při 
realizaci výměny. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu číslo 05/2017 
o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace ve výši 12.000,- Kč Římskokatolické farnosti Sádek na zajištění finančních 
prostředků na restaurování rámu obrazu Svaté rodiny v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje ponechání stávající výše měsíční 
odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce bez navýšení. 
 
17) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí plán provedení fyzické a 
dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2017 dle vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizační komise - předseda 
inventarizační komise Ing. Bohumil Novák, členové Michal Popelka, Ing. Jan Mlynář a Luboš 
Kadidlo. 
 
Usnesení bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 

Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval 
všem za spolupráci během celého roku 2017 a pořál všem co nejlepší prožití vánočních 
svátků a úspěšný vstup do nového roku 2018. 
 
V Kamenci u Poličky dne 7. 12. 2017. 
 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 Luboš Kadidlo 
 
 
 Michal Popelka 


