
Zápis číslo 2 

ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 10. 12. 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. 

 

Omluveni: - 

Hosté dle prezenční listiny. 

 

Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 20.30 hod. 

Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 

 

Zapisovatel: Hana Švandová 

Ověřovatelé zápisu: Lenka Ondráková, Vladimír Andrlík 

Návrhová komise: Michal Popelka, Irena Chroustovská 

Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 

 

Program: 

 1. Kontrola usnesení 

 2. Rozpočtové opatření číslo 6/2018 

 3. Rozpočet obce pro rok 2019 

 4. Střednědobý výhled obce na období 2020 až 2022 

5. Obecně závazná vyhláška 1/2018 – poplatek za svoz komunálních odpadů 

v roce 2019 

 6. Stavba splaškové kanalizace – aktuální informace  

 7. Různé 

 8. Diskuse 

 9. 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 30. 10. 2018. 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 6/2018 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 6/2018, 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. 12. 2018 – příjmy ve výši 

110 % rozpočtu - 8.992.789,- Kč, výdaje ve výši 37 % rozpočtu – 4 669.833,- Kč. Rozdíl 

4.322.956,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 14.796.434,- Kč.  

Starosta obce dále navrhnul ke schválení kompetenci pro starostu obce provést 

rozpočtové opatření číslo 7/2018, kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle 

skutečného plnění na konci kalendářního roku. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

 Rozpočtové opatření číslo 6/2018 a kompetence pro starostu obce provést 

rozpočtové opatření číslo 7/2018, kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle 

skutečného plnění na konci kalendářního roku 2018 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 

 

Bod 3. - Rozpo čet obce pro rok 2019  

 Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2019. 

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 19. 11. 2018 a byl projednán 

finančním výborem. Běžné a daňové příjmy obce jsou rozpočtovány přibližně ve výši 

skutečnosti roku 2018, nejsou rozpočtovány žádné dotace mimo dotací schválených již 

v roce 2018. V výdajích jsou rozpočtovány běžné výdaje obce ve výši standartního chodu 

obce. Rozhodujícími výdaji jsou výdaje na stavbu splaškové kanalizace. Tyto výdaje jsou na 

straně příjmů zajištěny prostředky s poskytnuté dotace a prostředky z poskytnutého 

bankovního úvěru. Vlastní zdroje obce z přebytku hospodaření z letošního a předchozích let 

jsou v rozpočtu zapojeny na pokrytí výdajů souvisejících s plánovanou stavbou chodníků. 

Rozpočet je tak tímto koncipován jako vyrovnaný a bude pravidelně aktualizován 

formou rozpočtových opatření. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro rozpočet obce pro rok 2019. 

 

Bod 4. - St řednědobý výhled rozpo čtu obce na období 2019 až 2021  

 Starosta obce informoval o povinnosti obce mít sestavený a schválený střednědobý 

výhled rozpočtu obce na 2 až 5 let. Předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na 

roky 2020, 2021 a 2022, ve výhledu je zahrnuta realizace zásadních investičních akcí - 

výstavba kanalizace a chodníků. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán 

finančním výborem. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro střednědobý výhled rozpočtu obce na 

období 2020 až 2022. 

 

Bod 5. - Obecn ě závazná vyhláška 1/2018 o místním poplatku za prov oz systému 

shromaž ďování komunálních odpad ů 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2018 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 se zvýšením na částku 630,- Kč na poplatníka. Důvodem 

pro navýšení poplatku je zvýšení ceny ze strany poskytovatele služeb společnosti LIKO o 

60,- Kč na jednoho poplatníka – trvale přihlášeného obyvatele nebo dům v obci. Poplatek 

nebyl zvyšován již od roku 2016.  

Celkové náklady obce za rok 2019 se očekávají ve výši 463.000,- 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 277.830,- Kč. Osvobozených poplatníků se 

předpokládá celkem 145 osob, doplatek obce z rozpočtu obce 135.400,- Kč. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi 

 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2018 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

 

Bod 6.  Stavba splaškové kanalizace 

6.1. Aktuální informace  

Starosta obce informoval zahájení a o průběhu stavby splaškové kanalizace. Stavba 

byla předána dne 15. 11., 19. 11. byly zahájeny stavební práce u domu čp. 156 - stoka A5.2 

až po dům čp. 213. Dne 29. 11. byla tato stoka dokončena. Dále byly zahájeny práce na 

stoce C1 - trasa od křižovatky u čp. 15 po zahradě kolem domu čp. 11. V současné době 

probíhají hlavní práce na stoce A5 - trasa v ulici od křižovatky u čp. 184 dále 185, 186, 187, 

188, 189, 191, 192 po čp. 194. Dopravní omezení nastávají postupně tak, jak stavba 

pokračuje. Majitelé nemovitostí jsou o omezeních a postupu prací průběžně informováni. Při 

stavbě se kontroluje a konzultuje s majiteli nemovitostí umístění odbočky kanalizační 

přípojky včetně kontroly hloubky uložení. 

Starosta obce dále pochválil občany obce ze stavbou dotčených lokalit za pozitivní 

přístup ke všem stavbou vyvolaným omezením a za vzornou spolupráci se zhotovitelskou 

firmou.  

 

6.2. Žádost o poskytnutí dotace 

Starosta obce informoval o možnosti podání žádosti o dotaci z prostředků 

Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 

na podporu výstavby splaškové kanalizace v obci Kamenec u Poličky. Maximálně 10% 

z uznatelných nákladů a maximálně 4.000.000,- Kč/rok. Podání žádosti do konce ledna 

2019 a poté ještě jednou v lednu 2020. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro podání žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 

hospodářství na podporu výstavby splaškové kanalizace v obci Kamenec u Poličky.  

 

Bod 7. - Různé 

7.1. Chodník v obci Kamenec u Poli čky a Rekonstrukce silnice II/353 

Starosta obce informoval o přípravě stavby chodníku dle zpracované projektové 

dokumentace a plánované navazující rekonstrukci silnice II/353 v majetku Pardubického 



kraje. Informoval o provázanosti obou akcí a zásadní potřebě jejich koordinace. Navrhnul 

zadání organizace výběru zhotovitele stavby chodník a po dohodě s Pardubickým krajem 

také rekonstrukce silnice firmě Via Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, která 

tuto práci pro obec prováděla při výběru dodavatele splaškové kanalizace. 

Starosta dále navrhnul zahájení a vypsání výběrového řízení na stavbu chodníku 

v obci Kamenec u Poličky a to nejlépe po dohodě s Pardubickým krajem ve společném 

zadání s projektem rekonstrukce silnice II/353 s uzavřením smlouvy o společném zadání 

veřejné zakázky. Dále navrhnul za členy hodnotící a výběrové komise členy zastupitelstva 

obce a Ing. Milana Strupy, současný technický dozor stavby kanalizace. Před hlasováním 

byl dán prostor pro diskusi.  

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje 9-ti hlasy pro výběr dodavatele pro 

zajištění výběru zhotovitele stavby Chodník v obci Kamenec u Poličky a Rekonstrukce 

silnice II/353 v Kamenci u Poličky, firmu Via Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 

Třinec a pověřuje starostu obce jednáním o uzavřením příkazní smlouvy s touto firmou. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky dále schvaluje 9-ti hlasy pro vypsání 

výběrového řízení na dodavatele stavby Chodník v obci Kamenec u Poličky a Rekonstrukce 

silnice II/353 v Kamenci u Poličky a pověřuje starostu obce jednáním a uzavřením smlouvy 

s Pardubickým krajem o společném zadání  tohoto výběrového řízení. 

 

7.2. 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. 2018 dle 

Vnitřní směrnice k provedení inventarizace a navrhnul složení inventarizační komise - 

předseda inventarizační komise Luboš Kadidlo, členové Michal Popelka, Ing Jan Mlynář a 

Ing. Stanislav Urban. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro složení inventarizační komise. 
 

7.3. Nařízení vlády číslo 318/2017 Sb. 

Starosta obce informoval o nařízením vlády číslo 318/2017 Sb., kterým je nově 

upravena výše poskytovaných odměn za výkon funkce členům zastupitelstev s platností od 

1. 1. 2019. Byl podán návrh ponechat výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

v současné výši bez zvýšení. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro ponechání současné výše odměny bez 

navýšení. 
 

7.4. Informace o dota čních možnostech z MMR 

Starosta obce informoval o nově vyhlášené dotační výzvě Ministerstva pro místní 

rozvoj na opravy veřejných budov např. i škol bez nutnosti navyšovat kapacitu školy. 

Informoval o jednání s obcí Sádek – obec Sádek by ráda tuto dotační možnost využila. 

Bylo prozatím dohodnuto zahájení prací na projektové dokumentaci rekonstrukce 

přízemí a to kuchyně, jídelny, šatny, přestavby dvorka za vzniku menší učebny v I. podlaží a 

v tomto podlaží také rekonstrukce sociálního zařízení. Vzhledem k jiným velkým investičním 

akcím v naší obci, by zatím podíl vlastních prostředků v případě získání dotace uhradila 



obec Sádek. V případě úspěšného získání dotace by se jednalo o realizaci přestavby v roce 

2020. 

 

Bod 8. – Diskuze  

Starosta obce informoval o posledním dění v obci a poděkoval za uskutečnění akcí 

v posledním období - Posvícenské posezení – poděkování myslivcům a poděkování za 

organizaci a uspořádání Vánoční výstavy. 

Informoval o  plánovaných akcích: 

- 12. 12. společné zpívání koled 

- 28. 12. Mariášový turnaj 

- Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční v sobotu 5. 1. 2019 

- společenské plesy 1. 2. a 2. 2. 2019 

- Maškarní karneval v neděli 3. 2. 2019 

- Masopustní průvod obcí 2. 3. 2019 

 

K plánovanému společnému zpívání koled byl z řad občanů vznesen dotaz na 

prezentaci naší akce ve Svitavském deníku. Starosta obce sdělil, že zpívání v naší obci bylo 

vloženo elektronickou cestou do databáze zapojených míst, zda o nás napíší redaktoři 

deníku článek záleží na nich. 

Starosta obce dále informoval o plánované koordinační schůzce 20. 12. v naší obci, 

na kterou jsou pozváni všechny subjekty zapojené do přípravy stavby chodníku, 

rekonstrukce silnice, stavby kanalizace, zástupci Pardubického kraje a Správy a údržby 

silnic Pardubického kraje. 

Další informace se týkala dalšího čísla Kameneckých listů, které vyjde v týdnu před 

vánoci. Příští zasedání se uskuteční pravděpodobně v měsíci únoru nebo v březnu 2019. 

 

Bod 9. – 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 6/2018 a 
schvaluje kompetenci pro starostu obce provést Rozpočtové opatření číslo 7/2018, kterým 
bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci kalendářního 
roku 2018. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočet obce pro rok 2019. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na 
roky 2020, 2021 a 2022. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 



6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství (oblast odkanalizování a čištění odpadních vod) na podporu výstavby 
splaškové kanalizace v obci Kamenec u Poličky.  
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje dodavatele pro zajištění výběru 
zhotovitele stavby Chodník v obci Kamenec u Poličky a Rekonstrukce silnice II/353 
v Kamenci u Poličky, firmu Via Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec a 
pověřuje starostu obce jednáním o uzavřením příkazní smlouvy s touto firmou. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vypsání výběrového řízení na 
dodavatele stavby Chodník v obci Kamenec u Poličky a Rekonstrukce silnice II/353 v 
Kamenci u Poličky a pověřuje starostu obce jednáním a uzavřením smlouvy s Pardubickým 
krajem o společném zadání  tohoto výběrového řízení. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí plán provedení fyzické a 
dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2018 dle vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizační komise - předseda 
inventarizační komise Luboš Kadidlo, členové Michal Popelka, Ing. Jan Mlynář a Ing. 
Stanislav Urban. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje ponechání stávající výše měsíční 
odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce bez navýšení. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
dotačních možnostech pro rekonstrukci budovy školy v Sádku a informace o připravovaných 
možnostech jejich získání a využití. 
 

Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 

 

Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval 

všem za spolupráci během celého roku 2018 a popřál všem co nejlepší prožití vánočních 

svátků a úspěšný vstup do nového roku 2019. 

 

V Kamenci u Poličky dne 10. 12. 2018. 

 

Zapisovatel:   Hana Švandová 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Lenka Ondráková 

 

Vladimír Andrlík 


