
Zápis číslo 3 

ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 28. 2. 2019 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: Jan Mlynář, Irena Chroustovská 

Návrhová komise: Stanislav Urban, Vladimír Andrlík 

Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 

 

Program: 

 1. Kontrola usnesení 

 2. Závěrečný účet obce za rok 2018 

 3. Rozpočtové opatření číslo 1/2019 

 4. Majetkoprávní záležitosti 

5. Různé 

 6. Stavba splaškové kanalizace 

 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 10. 12. 2018. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 

rozpracovanosti. Informoval o provedeném rozpočtovém opatření číslo 7/2018. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 

 

Bod 2. Schválení záv ěrečného ú čtu obce za rok 2018 
Starosta obce informoval, že dne 6. 2. 2019 proběhlo v naší obci přezkoumání 

hospodaření pracovnicemi Krajského úřadu, když bylo kontrolováno hospodaření obce a 
písemnosti spojené s chodem úřadu. Přezkoumáním byla zjištěna chyba méně závažného 
charakteru, která byla odstraněna opatřením k nápravě chyby v měsíci únoru 2019. 

 



 Starosta obce informoval, že po provedeném přezkoumání hospodaření mohl být 
sestaven závěrečný účet obce za rok 2018, který byl dne 11. 2. 2019 vyvěšen na úřední 
desce obce v listinné i elektronické podobě. Starosta obce seznámil přítomné se 
závěrečným účtem obce za rok 2018 včetně jeho příloh. 
 Starosta obce dále seznámil přítomné s podklady pro roční účetní závěrku roku 2018 
a seznámil s hospodařením obce v uplynulém roce. 

Příjmy obce v roce 2018 byly ve výši 9.727.096,36 Kč, výdaje ve výši 5.647.912,51 
Kč. Rozdíl příjmů a výdajů 4.079.183,85,- Kč. 

Získané dotace v roce 2018 byly ve výši 392.633,- Kč. Zůstatek na bankovních 
účtech k 31. 12. 2018 byl celkem 15.636.444,13 Kč. 

Dále bylo předloženo ke schválení proúčtování výsledku hospodaření obce z hlavní 
činnosti obce za rok 2018 - výsledek hospodaření 3.848.892,68 Kč převést na účet 432 - 
nerozdělený zisk z minulých let. 

Před hlasováním o schválení byl dán prostor pro diskusi. 
Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2018 s opatřením k nápravě chyby a Roční účetní závěrka obce za rok 

2018 byla schválena 9-ti hlasy pro. 

 

Bod 3. - Rozpo čtové opat ření číslo 1/2019 
Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 1/2019, které 

si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
současného vývoje příjmů a skutečných výdajů v roce 2019. 

Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce k 28. 2. 2019 – příjmy ve výši 3 
% rozpočtu - 1.412.441,- Kč, výdaje ve výši 3,45 % rozpočtu – 3.090.147,- Kč. Rozdíl 
1.677.706,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 16.370.569,- Kč. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 1/2019 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 

Bod 4 . - Majetkoprávní záležitosti  

4.1. Uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene a dohoda o 
umíst ění stavby  

Starosta obce informoval o návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a dohodě o umístění stavby číslo IV-12-2018062/VB/2, Polička, parcela 
3100/4 - knn. Dotčenými pozemky v majetku obce je pozemek p.p.č. 70/2 a 1948/1. Jedná 
se o přívod elektrické energie k pozemku pacelní číslo 3100/4 v KÚ Polička. Předpokládaná 
délka vedení po pozemcích obce je cca. 16 m. Zřízení se požaduje úplatně za jednorázovou 
náhradu 2.880,- Kč ve prospěch obce. Trasa vedení pod místní komunikací bude provedena 
protlakem. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby 

číslo IV-12-2018062/VB/2, Polička, parcela 3100/4 - knn byla schválena 9-ti hlasy pro. 

 

4.2. - Škola Sádek  

Starosta obce navázal na předchozí zasedání zastupitelstva obce a informoval o 

současném stavu příprav rekonstrukce budovy školy v Sádku. 

Informoval o přípravě projektu na opravu přízemí a to kuchyně, jídelny, šatny, 

přestavby dvorka za vzniku menší učebny v I. podlaží a v tomto podlaží také rekonstrukce 



sociálního zařízení.přízemí s vizí celkové opravy školy včetně střechy v několika etapách. 

Na rekonstrukci školy byla podána žádost o vydání stavebního povolení.  

Informoval o podmínkach dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na opravy 

veřejných budov – podmínky vylučují žadatele, kteří nemají 100 % vlastnictví budovy tzn. 

nelze o dotaci požádat, když školu vlastníme společně. Pro splnění této podmínky by se 

musela naše obec svého vlastnického podílu vzdát ve prospěch obce Sádek. 

Ve vztahu k realizaci splaškové kanalizace v naší obci, jejíž součástí je díky našemu 

vlastnickému podílu také připojení školy na kanalizaci je problematické nyní rozhodnout o 

převodu našeho vlastnického podílu na obec Sádek. Další hledisko je naše historická vazba 

na společně vybudovanou školu. Následně byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo 9-ti hlasy pro vlastnický podíl obce Kamenec u Poličky 

v objektu a zahradě školy v Sádku v současné době zachovat. 

 

Bod 5. – Různé 
5.1. Inventarizace majetku obce a zpráva kontrolníh o výboru za rok 2018  
 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 2018 – bez připomínek a závad. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2018 a zpráva 
kontrolního výboru za rok 2018 byla schválena 9-ti hlasy pro. 
 
5.2. Příspěvek Oblastní charit ě Poli čka na rok 2019  

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 9-ti 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 2019 stejnou částku jako v roce předchozím 5,- Kč na obyvatele k 1. 1. 
2019 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 k 1. 1. 2019 byl schválen 

9-ti hlasy pro. 

 

5.4. Veřejně prosp ěšné práce v roce 2019 
 Starosta obce informoval o situaci s programem veřejně prospěšných prací v roce 
2019 a informoval o současné minimální šanci získat pro práci v obci nějaké pracovníky. 
Obec se tak musí připravit na situaci, že pracovníjy VPP nebude mít žádné. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro vytvoření pracovních příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací pro rok 2019 dle aktuální situace s cílem maximálního využití 
podmínek stanovených úřadem práce. 



5.5. Sběrné nádoby na rostlinný olej 

Starosta obce dále informoval o umístění sběrných nádob na rostlinný olej. Umístění 
tří nádob – stanoviště prodejna potravin, střed obce a spodní část obce u Truhlářství Boštík, 
sběr oleje v uzavřených PET lahvích, odvoz dle potřeby. 
 

Bod 6.  Stavba splaškové kanalizace 

6.1. Aktuální informace  

Starosta obce informoval o průběhu stavby splaškové kanalizace v posledním 

období. V současné době se pracuje na stokách B, B2, B2.2, A5, C1. Na toce A jsou práce 

přerušeny pro podmáčený terén. Další plán je v zahájení prací na stokách A1.2 a A1.1 

od pondělí 18. 3. 

Práce v hlavní silnici: 

Na období 1. 4. 2019 – 31. 10. 2019 máme vyřízeno tzv. Zvlášní užívání 

komunikace, veřejnou vyhláškou je rozhodnuto o uzavírce silnice od 1. 4. 2019 – 31. 10. 

2019 s povolením vjezdu vozidel do 3,5 tuny, autobusovým linkám a dopravní obsluze. 

 Od 1. 4. se počítá se v hlavní silnici počítá se zahájením prací na stoce B 2 (prostor 

před obecním úřadem) a následně A 5 a A 5.1 (silnice od středu obce směr Sádek). 

Starosta dále informoval o způsobu informování občanů v dotčených lokalitách – 

letáčky do schránek a aktuální informace jsou vždy na internetových stránkách obce. 

 Poděkoval a pochválil občany obce ze stavbou dotčených lokalit za vstřícnost, 

trpělivost a spolupráci s pracovníky stavby při řešení všech problémů, které stavba přináší. 

 

6.2. Smlouva o podmínkách z řízení stavby 

 Starosta obce informoval potřebě schválení smlouvy o podmínkách zřízení stavby 

mezi smluvnímy stranami obec Kamenec u Poličky, Pardubickým krajem – Správou a 

údržbou silnic a zhotovitelem stavby Firmou EVT s.r.o. 

 Hlavním obsahem smlouvy jsou podmínky realizace stavby kanalizace v komunikaci 

II/353 se stanovením úhrady za uložení kanalizačního potrubí, částka s DPH 1.227.243,- Kč 

a částka 143.050 Kč za provádění vlastních prací. Splatnost je stanovena po předání stavby 

zpět Správě a údržbě silnic po 31. 10. 2019. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

 Smlouva o podmínkách zřízení stavby, smlouva číslo SMLM-120/1191/MS/87/2019, 

stavba Kamenec u Poličky – splašková kanalizace,  uložení inženýrské sítě do silničního 

pozemku, byla schválena 9-ti hlasy pro. 

 

6.3. Finacování stavby  

Starosta informoval o nákladech stavby – prozatím byly uhrazeny náklady ve výši 

3.244.904,19 Kč. Vše hrazeno pouze z našich prostředků – z poskytnutého úvěru. Ze 

schválené dotace na výstavbu kanalizace jsme zatim nedostali žádné prostředky. Starosta 

dále informoval přítomné o podmínkách dluhové odpovědnosti obce. 

 

6.4. Žádost o poskytnutí dotace 

Starosta obce informoval o 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. Žádost byla podána na maximální výši 

4.000.000,- Kč na rok 2019.  



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

Starosta obce informoval o vypsaném společném výběrovém řízení Rekonstrukce 

silnice II/353 a Chodník Kamenec u Poličky. Společný zadavatel obec Kamenec u Poličky a 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, kde je naše obec zástupce sdružení. Výběrové 

řízení dvoukolové, nyní do 18. 3. 2019 lhůta pro odevzdání kvalifikačních předpokladů, 

následně druhé kolo. 

Předpokládané zahájení prací pro chodníky je květen 2019 – rozděleno na tři etapy, 

ukončení v roce 2020. Finacování – požádáno o dotaci na I. etapu z prostředků IROP, na II. 

etapu z prostředků SFDI, III. etapa zatím financování z prostředků obce a z menší části 

z dotace z programu POV Pardubického kraje. Informace o přidělených dotacích bude 

nejdříve v měsíci dubnu či spíše v květnu. 

Rekonstrukce silnice se ze strany Správy a údržby silnic Pardubického kraje plánuje 

na rok 2020. 

 

Bod 7. – Diskuze  

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

v posledním období 

Informoval o  plánovaných akcích: 

- Masopustní průvod obcí 2. 3. 2019 

- Beseda s důchodci – v sobotu 30. 3. 2019 

- Divadelní představení dětí – v neděli 31. 3. od 15.00 + Vynášení Morany v 16.30. 

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

velikonocemi. Příští zasedání se uskuteční pravděpodobně v měsíc dubnu 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 celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2018, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením obce s přijetím opatření k nápravě chyby a nedostatku méně 
závažného charakteru podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje proúčtování výsledku hospodaření 
obce z hlavní činnosti obce za rok 2018 takto - výsledek hospodaření 3.848.892,68 Kč 
převést na účet 432 - nerozdělený zisk z minulých let. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2019. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodě o umístění stavby číslo IV-12-2018062/VB/2, Polička, parcela 
3100/4 - knn. Věcné břemeno dle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 
2.880,- Kč. 



5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
přípravy rekonstrukce budovy školy v Sádku a podmínkách dotačního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky projednalo problematiku společného vlastnictví 
školy s obcí Sádek s rozhodnutím vlastnický podíl obce Kamenec u Poličky v současné 
době zachovat. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2018. 
 
9) 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.  
 
10) 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 2019 ve výši 2.740,- Kč. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vytvoření pracovních příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2019 dle aktuální situace s cílem maximálního 
využití podmínek stanovených úřadem práce. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení 
stavby, smlouva číslo SMLM-120/1191/MS/87/2019, stavba Kamenec u Poličky – splašková 
kanalizace,  uložení inženýrské sítě do silničního pozemku. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o vypsání 
výběrového řízení na dodavatele akce Rekonstrukce silnice II/353 v Kamenci u Poličky a 
Chodník v obci Kamenec u Poličky. 
 

Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 

 

V Kamenci u Poličky dne 28. 2. 2019. 

 

Zapisovatel:   Hana Švandová 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Jan Mlynář 

 

Irena Chroustovská 


