
Zápis číslo 22 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 10. 5. 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, Michal Popelka, Bc. Vladimír Andrlík, Mgr. Kateřina Muffová 
 
Omluveni:  - 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 20.45 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Lenka Ondráková 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kateřina Muffová, Luboš Kadidlo 
Návrhová komise: Michal Popelka, Bc. Vladimír Andrlík 
Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

 - Rozpočtové opatření číslo 2/2018 

- Smlouvy o poskytnutí dotací z Pardubického kraje 

 - Pasport místních komunikací 

  - Různé 

 - Diskuse 

 - Usnesení 
 Program zasedání byl přijat 9-ti 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 21. 2. 2018. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Rozpo čtové opat ření číslo 2/2018  

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 2/2018, 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 10. 5. 2018 – příjmy ve výši 
39 % rozpočtu – 2.735.933,- Kč, výdaje ve výši 19 % rozpočtu – 1.324.300,- Kč. Rozdíl 
1.411.633,-,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 12.392.514,- Kč. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 2/2018 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
 



Bod 3. - Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpo čtu Pardubického kraje  
Starosta obce dále 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 provádění stavby. 
Jedná se o poskytnutí 225.000,- Kč z celkových nákladů 321.860,- Kč. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/18/21875 ve výši 225.000,- jako investiční dotaci na akci „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace, DPS“. 
Rekapitulace nákladů na projekční práce 
Náklady, které obec za odvedenou práci uhradila: 

Projekt pro vydání územního rozhodnutí 314 600,- Kč 
Projekt pro vydání stavebního povolení 359 370,- Kč 
Projekt pro provádění stavby   321 860,- Kč 
Projekty kanalizačních přípojek  584 430,- Kč 
Výdaje celkem                   1 580 260,- Kč 

Získané dotace a příspěvky: 
Přijatá dotace na projekt pro vydání územního rozhodnutí  220 000,- Kč  
Přijatá dotace na projekt pro stavebního povolení   250 000,- Kč 
Příspěvky na jednotlivé kanalizační přípojky    307 500,- Kč 
Přijatá dotace na projekt pro provádění stavby   225 000,- Kč 
Přijaté prostředky celkem             1 002 500,- Kč 

Celkové výdaje obce za všechny projekční práce v souvislosti se splaškovou kanalizací jsou 
ve výši 577 760,- Kč. 

Starosta obce dále informoval o schválené dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na 
Výstavbu odstavné plochy u prodejny potravin ve výši 120.000,- Kč z Programu obnovy 
venkova. Podmínkou pro přijetí dotace je schválení smlouvy o poskytnutí dotace. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

 Rozsahem je tato zakázka zakázkou malého rozsahu. V poptávkovém řízení podala 
nejvýhodnější nabídku firma firma DS Delta s.r.o. Lubná za 282.994,- Kč. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na Výstavbu odstavné 
plochy u prodejny potravin a zadání prací firmě DS Delta s.r.o. Lubná bylo schváleno 9-ti 
hlasy pro. 
 
Bod 4. – Pasport místních komunikací 
Starosta obce navázal na předchozí jednání zastupitelstva obce a předložil návrh pasportu 
místních komunikací. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy zařazení pozemních komunikací do 
kategorie místní komunikace a vymezení účelových komunikací v katastrálním území 
Kamenec u Poličky. 
 
Bod 5. – Různé 
5.1. Příspěvek Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické  

Starosta obce informoval o žádosti Farního sboru Českobratrské církve evangelické 
o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi.  



 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na dokončení oprav kostela s Farním sborem 
Českobratrské církve evangelické v Poličce, IČ: 47491591. 
 
5.2. Taneční skupina Česká beseda v Rakousku 

Starosta obce informoval o cestě taneční skupiny České besedy z naší obce do 
Rakouska v rámci družby města Poličky družba s rakouským Hohenems. Jedná se o 
návštěvu delegace z Poličky s účastí na jarmarku 1. – 3. 6. s vystoupením našich tanečníků 
v našich krojích – celkem dva kruhy, tj. 16 osob. Byla projednána možnost podpory ze 
strany obce. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro pověření pro starostu obce projednat 
vhodnou podporu účasti taneční skupiny z naší obce na družební akci města Poličky 
v Rakousku. 
 
5.3. Domácí kompostéry 

Starosta obce informoval o možném podání žádosti o dotaci z Operační programu 
životní prostředí – možnost dodání kompostérů do domácností v obci. Minimální rozsah 
projektu je 500.000,- Kč bez DPH, tj. v našem případě cca. 130 ks kompostérů. Možná 
dotace až 85%, uzávěrka žádostí 31. 7. 2018. Bylo navrženo zhotovit a rozdat do 
domácností informační letáky s anketním lístkem pro zjištění zájmu majitelů nemovitostí 
z naší obce. 

Starosta obce dále informoval o možném dodání kontenerů – sběrných nádob na 
rostlinný olej. Bylo dohodnuto umístit proatím tři nádoby – stanoviště prodejna potravin, 
střed obce a spodní část obce u Truhlářství Boštík. 

Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro možnost podání žádosti o dotaci na 
dodání domácích kompostérů v případě zájmu majitelů nemovitostí v naší obci a současně 
schvaluje smlouvu na bezplatné umístění 3 sběrných nádob na odvoz rostlinných olejů. 
 
5.4. Výměna vodovodního řadu v trase splaškové kanalizace 

Starosta obce informoval o získání dotace z Pardubického kraje pro dotace Svazek 
obcí Vodovody Poličsko ve výši 1.640.000,-Kč na výměnu vodovodu v naší obci v souběhu 
trasy se splaškovou kanalizací – realizace pouze v případě stavby splaškové kanalizace. 
Rekapitulace nákladů bez DPH: 

Celkové náklady  3.283.394,- 
Dotace   1.640.000,- 
Zbývá   1.643.394,- z toho  Svazek vodovody Poličsko 985.018,- 
      Obec Kamenec  658.375,- 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o smlouvě o poskytnutí dotace Svazku 

obcí Vodovody Poličsko na akci Kamenec u Poličky – výměna vodovodu ve výši 1.640.000,- 
Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. 
 
5.5. Projekt chodník ů 

Starosta obce obce informoval o právě platném stavebním povolení a o současném 
stavu termínu vyhlášení výzvy MAS Poličsko na možnost podání žádosti o dotaci – podle 
posledních informací v měsíci červnu s termínem pro odevzdání do konce srpna 2018. 
 
 



5.6. Žádost o dotaci – obnova pietních míst k I.sv ětové válce 
Starosta obce informoval o podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje v rámci 

programu Obnova pietních míst k I. světové válce. Podaná žádost na opravu – vyčištění 
pomníku padlých, celková cena v žádosti 25.000,- Kč, možná dotace 50%. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro podání žádosti o dotaci z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje na obnovu pomníku padlých. 
 
5.7. Chov rak ů 
 Starosta obce obce informoval o záměru na chov raků, který prozatím řeší Krajský 
úřad v Pardubicích z titulu chovu chráněného živočicha ke komerčním účelům. Starosta 
představil studii chovné stanice na pozemcích za „kopcem“ na svahu podél cesty do Staré 
vsi. Na základě informací ze studie je řešení určitě pěkným oživením krajiny obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí představení záměru chovu raků v naší obci. 
 
Bod 6. – Diskuze  

Starosta obce dále informoval o posledním dění v obci a poděkoval za uskutečnění 
akcí v posledním období: 
- výstava V Kamenci se dobře mají, staré časy ožívají – od středy 7. 3. do neděle 11. 3. 
- výlet na bazén do Ždáru n. Sázavou o jarních prázninách ve čtvrtek 15. 3. 
- Velikonoční tvoření 
- Jarní setkání důchodců v sobotu 7. 4.  
- Čarodějnice 
- Lampiónový průvod 

Dále informoval o objízdné trase přes naší obec, o stavu žádosti o dotaci na 
splaškovou kanalizaci, o provozu kiosku, o stavu programu VPP a o dalším dění v obci. 

Z plánovaných akcí je nejblíže vítání občánků v neděli 20. 5., další veřejné zasedání 
se uskuteční v pondělí 25. 6. 
 
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 schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2018. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/18/21875 ve výši 225.000,- jako investiční dotaci na akci „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace, DPS“. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2018 ve výši 120.000,- Kč na akci 
Výstavba odstavné plochy u prodejny potravin a schvaluje výběr dodavatele této veřejné 
zakázky malého rozsahu – firmu DS DELTA s.r.o., Lubná 183, 569 63. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zařazení pozemních komunikací do 
kategorie místní komunikace a vymezení účelových komunikací v katastrálním území 
Kamenec u Poličky.. 
 



6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na dokončení oprav kostela s Farním sborem 
Českobratrské církve evangelické v Poličce, IČ: 47491591.  
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce projednáním vhodné 
podpory účasti taneční skupiny z naší obce na družební akci města Poličky v Rakousku. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje možnost podání žádosti o dotaci na 
dodání domácích kompostérů v případě zájmu majitelů nemovitostí v naší obci a současně 
schvaluje smlouvu na bezplatné umístění 3 sběrných nádob na odvoz rostlinných olejů. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o smlouvě o poskytnutí 
dotace Svazku obcí Vodovody Poličsko na akci Kamenec u Poličky – výměna vodovodu v 
trase v souběhu se splaškovou kanalizací ve výši 1.640.000,- Kč z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na obnovu pomíku padlých. 

 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí představení záměru chovu raků 
v naší obci. 
 
Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 

Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 10. 5. 2018. 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Ondráková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 

Mgr. Kateřina Muffová 
 
 

Luboš Kadidlo 


