
Zápis číslo 21 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 21. 2. 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 21.00 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Vladimír Andrlík,  Ing. Stanislav Urban 
Návrhová komise: Luboš Kadidlo, Ing. Jan Mlynář 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 
 - Roční účetní závěrka za rok 2017 
 - Rozpočtové opatření číslo 1/2018 
 - Majetkoprávní záležitosti 
  - Různé 
 - Diskuse 
 - 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 7. 12. 2017. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. Informoval o provedeném rozpočtovém opatření číslo 6/2017. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Schválení ro ční účetní závěrky obce za rok 2017 
 Starosta obce dále seznámil přítomné s podklady pro roční účetní závěrku roku 2017 
a seznámil s hospodařením obce v uplynulém roce. 

Příjmy obce v roce 2017 byly ve výši 9.647.955,- Kč, výdaje ve výši 6.399.694,- Kč. 
Rozdíl příjmů a výdajů 3.248.261,- Kč. 

Získané dotace v roce 2017 byly ve výši 770.489,- Kč. Zůstatek na bankovních 
účtech k 31. 12. 2017 byl celkem 11.131.638,45 Kč, zůstatek v pokladně 8.043,- Kč. 

Dále bylo předloženo ke schválení proúčtování výsledku hospodaření obce z hlavní 
činnosti obce za rok 2017 - výsledek hospodaření 3.387.911,98 Kč převést na účet 432 - 
nerozdělený zisk z minulých let. Před hlasováním o schválení byl dán prostor pro diskusi. 
 Roční účetní závěrka obce za rok 2017 a proúčtování výsledku hospodaření obce 
z hlavní činnosti obce za rok 2017 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 



Bod 3. - Rozpo čtové opat ření číslo 1/2018 
Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 1/2018, 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 20. 2. 2018 – příjmy ve výši 
17 % rozpočtu - 1.162.767,- Kč, výdaje ve výši 8 % rozpočtu – 547.627,- Kč. Rozdíl 
615.140,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 11.605.022,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 1/2018 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 4. - Majetkoprávní záležitosti 
4.1. Starosta obce informoval o vlastnictví 10 ks akcií společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí 
ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč jedna. Akcie byly v době privatizace na obce rozděleny dle 
počtu obyvatel. Akcie nejsou celou dobu obchodovatelné. Valná hromada společnosti 
nejdříve rozhodla o odevzdání listinných akcií bez rozeslání této informace a o zrušení 
neodevzdaných. Následně rozhodnutí změnila a dala možnost převodu na majetkové účty. 
Naše možnosti: 
1. Požádat o zaknihování na majetkový účet zřízený u FIO Banky, v případě dalšího prodeje 
nutno zřídit registrační číslo a zaplatit roční poplatek 1875+1375=3250,- Kč. 
2. Využít možnosti prodeje – 1 akcie 500,- Kč tj. 5000,- Kč, nabyvatel Kateřina Kratochvílová 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
   Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o převodu podílu, která řeší 

převod podílu, který odpovídá 10 kusům kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 

1000,- Kč, ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 

330, PSČ 562 00, IČ: 60108851 za celkovou cenu 5000,- Kč. 

 
Bod 5. – Různé 
5.1. Inventarizace majetku obce a zpráva kontrolníh o výboru za rok 2017  
 Starosta obce informoval o provedení inventarizace majetku obce dle Vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace. Přítomní byly seznámeni se závěrečnou inventarizační 
zprávou. Dále byla podána informace o činnosti kontrolního výboru a o provedených 
kontrolách v roce 2017 – bez připomínek a závad. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2017 a zpráva 
kontrolního výboru za rok 2017 byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
5.2. Příspěvek Oblastní charit ě Poli čka na rok 2018  

Starosta obce informoval o žádosti Oblastní charity Polička na poskytnutí příspěvku 
ve výši 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb. 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 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou Polička, 
Vrchlického 22, 572 01 Polička, IČ: 49325515. 
 
5.3. Smlouva o sdružování prost ředků na nákup vým ěnného fondu pro knihovny 

Starosta obce informoval o pokračování spolupráce obcí ve sdružování prostředků 
na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Starosta obce podal návrh 



poskytnout pro rok 2018 stejnou částku jako v roce předchozím 5,- Kč na obyvatele k 1. 1. 
2018 tj. 548 x 5,- = 2.740,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny 
v regionu Pardubice a příspěvek ve výši 5,- Kč na obyvatele obce tj. příspěvek pro rok 2018 
ve výši 2.740,- Kč byl schválena 8-mi hlasy pro. 
 
5.4. Smlouva o bezúplatném p řevodu 

Starosta obce informoval o smlouvě o bezúplatném převodu majetku Mikroegionu 
Poličsko na Obec Kamenec u Poličky. Jedná se majetek, který byl pořízen za přispění 
dotací, naší obcí je používán a po 5 letech je převeden do našeho vlastnictví. Nyní je to 
kontejner na kompostovatelný odpad v ceně 58.180,- Kč a velkopošná mapa u pomníku 
padlých za 18.000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o bezúplatném převodu majetku  - kontejner na kompostovatelný odpad a 
velkopošná mapa - Mikroreginu Poličsko na obec Kamenec u Poličky byla schválena 8-mi 
hlasy pro. 
 
5.5. Smlouva o zpracování analýzy GDPR 

Starosta obce informoval o oblasti GDPR s platností od 25.5.2018. 
Informoval o prvním nutném kroku a to zpracování analýzy zacházení z osobními 

údaji od papírového zpracování po počítačové. Cenová nabídka za analýzu je 7.000,- Kč. 
Představil nabídku společnosti Enter, která obcím v rámci našeho Mikroregionu 

zprostředkovává tuto službu od společnosti Keystone Praha.  Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na provedení analytycké a školící práce 
včetně právního servisu byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
5.6. Veřejně prosp ěšné práce v roce 2018 
 Starosta obce informoval o situaci s programem veřejně prospěšných prací v roce 
2018. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro vytvoření pracovních příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací pro rok 2018 s cílem maximálního využití podmínek stanovených 
úřadem práce. 
 
5.7. – Splašková kanalizace – aktuální informace  

Starosta obce informoval o aktuálním stavu: 
- byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby 
- byla podána žádost o dotaci z OPŽP 
- byla podepsána smlouva o poskytnutí úvěru 

Informace o procesu schvalování dotace – celkem 214 žádostí, požadavky cca. 3 x 
převyšují alokovanou sumu prostředků, sdělení rozhodnutí do konce června 2018. 

Dokumentace domovních kanalizačních přípojek je postupně rozdávána v kanceláři 
OÚ. Byla zmíněna potřeba najít v obci vhodný prostor pro uložení přebytečného materiálu. 

Dále bylo informováno o projektu Pardubického kraje na opravu silnice II/353 po 
dokončení kanalizace – starosta obce řeší nyní podpisy souhlasů s realizací s jednotlivými 
vlastníky pozemků pod silnicí. 
 
 
 



5.8. Výměna vodovodního řadu v trase splaškové kanalizace 
Starosta obce informoval o provedeném výběrovém řízení na výměnu stávajícího 

vodovodního řadu z litinového potrubí DN150 ve stávající trase v souvislosti s budováním 
splaškové kanalizace v obci. Investorem výměny bude Svazek obcí Vodovody Poličsko, 
vítěznou nabídkou byla nabídka firmy PP-group z Proseče s nabídkovou cenou 3.283.394,- 
bez DPH. Rozpočtová cena byla 4.384.925,- Kč bez DPH. 

V lednu byla na tuto akci Vodovody Poličsko podaly žádost o dotaci z rozpočtu 
Pardubického kraje – 50 % nákladů, 30 % Svazek obcí Vodovody Poličsko, 20 % - 656.679,- 
Kč obec Kamenec u Poličky.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku výběrového řízení na 
zhotovitele stavby Výměna vodovodního řadu v trase v souběhu se splaškovou kanalizací 
 
5.9. Projekt chodník ů 

Starosta obce informoval o podání žádosti na vydání Územního rozhodnutí a 
stavebního povolení na stavebním úřadě v Poličce. 

Dále informoval o připravované výzvě MAS Poličsko k podání žádostí o dotaci 
v programu Bezpečnost dopravního provozu z programu IROP – alokovaná částka přes 
4.000.000,- Kč. Podmínka stavební povolení, Studie proveditelnost atd. 

Informoval o potřebě zahajení zpracování žádosti a dalších příloh – studie 
proveditelnosti atd. Představil nabídku na zpracování za 37.000,- Kč vč. DPH. 

Plán postupné realizace už v roce 2018 – odstavná plocha u prodejny v případě 
úspěšné žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Pardubického kraje. 

 Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. Z diskuse zazněl podnět na jednání 
s majitelem pozemku proti prodejně potravin na pokácení smrků, které brání lepšímu 
výhledu při cestě do Poličky a výhledu z „kopečka“ přes zeď u silnice. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro podání žádosti v rámci výzvy MAS 
Poličsko v opatření Bezpečnost dopravního provozu a schvaluje zadání zpracování žádosti 
a Studii proveditelnosti. 
 
6.0. Dotace – projekt Malý Leader pro Poli čsko. 

Starosta obce informoval o programu – novinka pro malé obce na malé projekty do 
100.000,- Kč pouze na opravu nemovitého majetku ve vlastnictví obce se zaměřením na děti 
a komunitní společenskou činnost. Žádost na opravu boulí na běžecké dráze, které 
způsobují kořeny lípy u pódia pro hudbu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí možné poskytnutí podpory z programu Malý 
Leader pro Poličsko. 
 
6.1. Pasport místních komunikací  

Starosta obce informoval o povinnosti obce mít pasport místních komunikací. 
Současný máme v papírové podobě z roku 2002, musíme ho přepracovat na součaný stav a 
to nejlépe do mapového portálu obce. Nyní podmínka pro možnost čerpání dotací na opravy 
komunikací. Představil přítomným návrh pasportu, rozdělení místních komunikací – III. a IV. 
třída, účelových komunikací. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro grafický návrh pasportu komunikací 
obce Kamenec u Poličky. 
 
 
 



Bod 6. – Diskuze  
Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci a poděkoval za uskutečnění 

řady akcí v posledním období: 
- Tříkrálová sbírka – výsledek sbírky 19.594,- Kč 
- společenské plesy, maškarní karneval, Masopustní průvod a masopustní posezení obcí. 
- přopomenul plánované přerušení dodávky elektrické energie zítra ve čtvrtek 22. 2. 
Dále informoval o plánovaných akcích: 

- v neděli 4. 3. soutěž kuchařů Kdo ji má lepší – bábovky 
- výstava V Kamenci se dobře mají, staré časy ožívají – od středy 7. do neděle 11. 3. 
- výlet na bazén do Ždáru n. Sázavou o jarních prázninách ve čtvrtek 15. 3. odjezd 
v 16.00  
- jarní setkání důchodců v sobotu 7. 4.  
- Kamenecké listy vydání před velikonoci 
- další veřejné zasedání pravděpodobně konec března nebo začátek dubna 

 
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 a informaci o provedeném rozpočtovém opatření číslo 6/2017. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017 a dále 
schvaluje proúčtování výsledku hospodaření obce z hlavní činnosti obce za rok 2017 takto - 
výsledek hospodaření 3.387.911,98 Kč převést na účet 432 - nerozdělený zisk z minulých 
let. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2018. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o převodu podílu, která řeší 
prodej podílu, který odpovídá 10 kusům kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 
1000,- Kč, ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 
330, PSČ 562 00, IČ: 60108851 za celkovou cenu 5000,- Kč. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2017. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou 
Polička, Vrchlického 22, 572 01, IČ: 49325515.  
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o sdružování 
prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a příspěvek ve 
výši 5,- Kč na obyvatele obce tj. příspěvek pro rok 2018 ve výši 2.740,- Kč. 
 



9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vytvoření pracovních příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací pro rok 2018 s cílem maximálního využití podmínek stanovených 
úřadem práce. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku  - kontejner na kompostovatelný odpad a velkopošná mapa – z Mikroreginu 
Poličsko na obec Kamenec u Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu na provedení analytycké a 
školící práce GDPR. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o stavu přípravy 
realizace splaškové kanalizace a zprávu o přípravě opravy silnice II/353 Pardubickým 
krajem. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o výsledku výběrového 
řízení na zhotovitele stavby Výměna vodovodního řadu v trase v souběhu se splaškovou 
kanalizací. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti v rámci výzvy MAS 
Poličsko v opatření Bezpečnost dopravního provozu a schvaluje zadání zpracování žádosti 
a studii proveditelnosti. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí možné poskytnutí podpory 
z programu Malý Leader pro Poličsko. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje grafický návrh pasportu komunikací 
obce Kamenec u Poličky. 
 
 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 

Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
V Kamenci u Poličky dne 21. 2. 2018. 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 

Bc. Vladimír Andrlík 
 
 

Ing. Stanislav Urban 


