
Zápis číslo 4 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 16. 5. 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 21.05 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Hana Švandová 
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Andrlík, Lenka Ondráková 
Návrhová komise: Luboš Kadidlo, Michal Popelka 
Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Rozpočtové opatření číslo 2/2019 
 3. Smlouvy o přijetí dotací 
 4. Stavba chodníků 

 5. Stavba splaškové kanalizace 
 6. Různé 

 7. Diskuse 
8. 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 28. 2. 2019. 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 2/2019 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 2/2019, 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 15. 5. 2019. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 2/2019 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
 
 
 



Bod 3 . - Smlouvy o p řijetí dotací 
3.1. Dotace z Pardubického kraje na výstavbu splaškové k analizace   

Starosta obce informoval o schválení dotace z prostředků Pardubického kraje 
v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství na podporu výstavby 
splaškové kanalizace v obci Kamenec u Poličky. Schválena byla dotace v maximální možné 
výši na letošní rok a to 4.000.000,- Kč, první podmínkou je schválení smlouvy o poskytnutí 
dotace. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace číslo OŽPZ/19/22296 ve 
výši 4.000.000,- Kč jako investiční dotaci na akci Kamenec u Poličky – splašková kanalizace 
9-ti hlasy pro. 
 
3.2. Dotace z Pardubického kraje na výstavbu Chodníku a nástupišt ě autobusové 
zastávky OÚ  

Starosta obce informoval o schválené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje pro rok 2019 - dotaci na úpravu prostoru autobusové zastávky ve středu 
obce. Akce je projekčně připraven v rámci projektu chodníků, výše dotace 110.000,- Kč. 
Cena za dílo je provedeném výběrovém řízení ve výši 356.246,- Kč. Podmínkou je stavební 
dokončení v letošním roce a nejdříve schválení smlouvy o poskytnutí dotace. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2019 ve výši 110.000,- Kč na akci 
Chodník a nástupiště autobusové zastávky OÚ 9-ti hlasy pro. 
 
3.3. MAS Poli čsko Malý Leader  

Starosta obce informoval o schválení zapojení obce do projektu Pardubického kraje 
a MAS Poličsko Malý Leader pro rok 2019 – dotační podpora malých projektů malých obcí a 
neziskových organizací – členů MAS. V tomto programu jsme uspěli s pojektem na 
modernizaci ozvučení, které používáme na akce typu divadlo v areálu Pod Lipou, Dětský 
den, zpívání koled apod. Celkový rozpočet 27.500,- Kč, výše neinvestičního příspěvku 
18.900,- Kč, spoluúčast obce ve výši 8.600,- Kč.    

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Smlouvu o poskytnutí účelového 
příspěvku pro obec Kamenec u Poličky ve výši 18.900,- od poskytovatele MAS Poličsko z.s. 
v rámci programu Malý Leader pro Poličsko pro rok 2019. 
 
3.4. Kompostéry pro obec Kamenec u Poli čky 

Starosta obce informoval o úspěchu naší žádosti o dotaci z Operační programu 
životní prostředí. Obdrželi jsme dokument Registracie akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 
ve výši 1.087.995,75 Kč, podíl obce 191.999,25 Kč. Nyní máme 6 měsíců na zpracování 
další dokumentace, provedení výběrového řízení atd. Skutečné dodání kompostérů je reálné 
až na příští rok. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na projekt Kompostéry pro obec Kamenec u Poličky. 
 
3.5. Drobná komunální technika Mikroregionu Poli čsko  

Starosta obce informoval o schválení podílu zapojení obce do programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2019. Pro naši obec se jedná o 
pořízení ruční travní sekačky s pojezdem a plotostřihu s prodlužovacím nástavcem a pilou. 
Předpokládaný rozpočet nákupu těchto zařízení je 50.000,- Kč. Nyní musí být provedeno 



výběrové řízení. Zařízení nakupuje Mikroregion Poličko, které mu obec převede finanční 
prostředky ve výši cca. 30 % pořízovacích nákladů formou veřejnoprávní smlouvy. Starosta 
obce navrhnul schválení kompetence pro starostu obce podepsat tuto veřejnopravní 
smlouvu za výše uvedených podmínek. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí pořízení drobné komunální techniky pro obec 
Kamenec u Poličky v rámci programu Drobná komunální technika pro obce Mikroregionu 
Poličsko a 9-ti hlasy pro pověřuje starostu obce uzavřením příslušné veřejnoprávní smlouvy 
pro převod podílu obce Mikroregionu Poličsko. 

 
Bod 4. Chodník v obci Kamenec u Poli čky a Rekonstrukce silnice II/353 
4.1. SFDI 

Starosta obce informoval o schválení žádosti obce o dotaci na akci „Chodník v obci 
Kamenec u Poličky – I.etapa Výborem SFDI v rámci programu Bezpečnost 2019. Celková 
výše schváleného příspěvku 3.172.655,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení žádosti obce o dotaci na akci 
„Chodník v obci Kamenec u Poličky – I.etapa Výborem SFDI v rámci programu Bezpečnost 
2019. 
 
4.2. Výběrové řízení 

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. Vítězným uchazečem z výběrového řízení je „Společnost pro obnovu 
silnice a chodníku obce Kamenec u Poličky“, správce EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 
2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25206766. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro výsledek společném výběrovém řízení 
Rekonstrukce silnice II/353 a Chodník Kamenec u Poličky. 
 
4.3. Realizace  

Předpokládané zahájení prací pro chodníky je červen 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 a dle výsledku  bude přistoupeno k realizaci. 

Rekonstrukce silnice se ze strany Správy a údržby silnic Pardubického kraje plánuje 
na rok 2020. 

Zastupitelstvo obce 9-ti hlasy pro pověřuje starostu obce podpisem smluv o dílo 
Chodník Kamenec u Poličky – I., II. a III. etapa s vítězným uchazečem z výběrového řízení 
za předpokladu splnění všech podmínek stanovených výběrovým řízením a po uplynutí 
stanovené lhůty na odvolání. 

 
Bod 5.  Stavba splaškové kanalizace 
5.1. Aktuální informace  

Starosta obce informoval o průběhu stavby splaškové kanalizace v posledním 
období. Představil jednotlivé stoky, situaci stavby, dopravní omezení. Informoval o 
rekonstrukci vodovodu a o výzvě na realizaci soukromých částí – zatím 51 zájemců. 
 Poděkoval a pochválil občany obce ze stavbou dotčených lokalit za vstřícnost, 
trpělivost a spolupráci s pracovníky stavby při řešení všech problémů, které stavba přináší. 



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

17.639.972,85 Kč. Vše hrazeno pouze z poskytnutého úvěru. Ze schválené dotace na 
výstavbu kanalizace jsme zatím obdrdželi 4.140.372,- Kč. 
 
5.3. Možná zm ěna potrubí 
 Starosta obce informoval o možné změně v typu používaného potrubí. Naše 
používané typ ULTRA RIB 2 se dováží z Německa a již od počátku stavby se dodavatel 
obává zpoždění dodávek nebo dokonce i jejich delší výpadek. Proto přichází s možností 
případné změny na potrubí na stejně kvalitní potrubí typ UTRA SOLID BLUE PIPE, které se 
vyrábí na Slovensku. Starosta dále vysvětlit technické rozdíly potrubí, zejména svařovací 
kroužek a problematiku spojování potrubí. Dále byl poskytnut prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost změny typu potrubí splaškové 
kanalizace při zachování stávající ceny za kvalitativně stejné nebo lepší potrubí UTRA 
SOLID v případě dlouhodobého výpadku dodávek stávajícího potrubí případně jiných 
technických problémů, které by znamenaly při používání současného potrubí typu UTRA 
RIB 2 horší technickou úroveň provedené splaškové kanalizace. 
 
Bod 6. – Různé 
6.1. Převod majetku z evidence svazku Mikroregion Poli čsko  
 Starosta obce informoval o uplynutí 5-ti leté lhůty evidence komunálního válcového 
zametače Adler v majetku Mikroregionu Poličsko. Zametač byl pořízen pro naši obec 
z prostředků Mikroregionu, nyní po uplynutí stanovené lhůty a našem schválení bude 
bezplatně převeden do majetku obce. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení komunálního válcového zametače Adler 
z majetku Mikroregionu Poličsko a jeho převzetí do majetku obce Kamenec u Poličky 9-ti 
hlasy pro. 
 
6.2. Převod majetku z evidence MAS Partnerství venkova 
 Starosta obce informoval o uplynutí doby udržitelnosti projektu MAS Partnerství 
venkova „Hřbitovy – naše kamenná historie“. Výstupy pojektu budou převedeny do majetku 
obce. Jedná se zejména o informační tabuli umístěnou u vstupu na hřbitov. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje převod výstupu projektu „Hřbitovy naše kamenná 
historie“ do majetku obce Kamenec u Poličky 9-ti hlasy pro. 
 
6.3. Cyklostezka Poli čka - Masokombinát  

Starosta obce informoval o novém návrhu Smlouvy o podmínkách provedení stavby 
Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce. Jedná se o souhlas obce s umístěním a zřízením 
stavby na částech pozemků v majetku obce u silnice I/34. Dotčené části pozemků jsou p.č. 
1034/2 rozsah 66 m2, p.č. 1302/1 rozsah 303 m2, p.č. 2058/1 rozsah 35 m2 a p.č. 2058/2 
rozsah 2 m2. Celkem trvalý zábor 406 m2. Souhlas se uděluje na dobu dvou let, po 
dokončení stavby bude skutečný rozsah zpřesněn geometrickým plánem a ze strany města 
Poličky bude obci nabídnuto majetkoprávní vypořádání. Před hlasováním byl dán prostor 
k diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Smlouvu o podmínkách provedení stavby 
Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce. 
 



6.4. Odvoz a ukládání bioodpadu 
Starosta obce dále informoval o smlouvě mezi obcí Kamenec u Poličky a obcí 

Borová o odvozu a ukládání bioodpadu na kompostárně v Borové. Podmínky úhrady jsou 
nyní nastaveny na poplatek 70,- Kč bez DPH za prostorový metr ukládaného odpadu a na 
částku 700,- kč bez DPH za motohodinu svozového dopravního prostředku. Objem plného 
konteneru je cca. 8 prostových metrů. Následně byl dán prostor k diskusi.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Smlouvu na uložení bioodpadu na 
kompostárně v Borové. 

 
Bod 7. – Diskuze  

Starosta obce poděkoval všem za uskutečněné akce v posledním období - 
Masopust, Beseda s důchodci, Divadlo, Tvoření, Čarodějnice, Lampiónový průvod. 
Informoval o plánech na další období. 
 
Bod 8. – 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 2/2019. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/19/22296 ve výši 4.000.000,- Kč jako investiční dotaci na akci Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2019 ve výši 110.000,- Kč na akci 
Chodník a nástupiště autobusové zastávky OÚ. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového 
příspěvku pro obec Kamenec u Poličky ve výši 18.900,- od poskytovatele MAS Poličsko z.s. 
v rámci programu Malý Leader pro Poličsko pro rok 2019. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Registraci akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na projekt Kompostéry pro Kamenec u Poličky a pokračování 
administrativních prací pro splnění podmínek poskytovatele dotace. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí pořízení drobné komunální 
techniky pro obec Kamenec u Poličky v rámci programu Drobná komunální technika pro 
obce Mikroregionu Poličsko a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné veřejnoprávní 
smlouvy pro převod podílu obce Mikroregionu Poličsko. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí schválení žádosti obce o dotaci 
na akci „Chodník v obci Kamenec u Poličky – I.etapa Výborem SFDI v rámci programu 
Bezpečnost 2019. Celková výše schváleného příspěvku 3.172.655,- Kč. 
 



9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výsledek společném výběrovém řízení 
Rekonstrukce silnice II/353 a Chodník Kamenec u Poličky. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce podpisem smluv o dílo 
Chodník Kamenec u Poličky – I., II. a III. etapa s vítězným uchazečem z výběrového řízení 
za předpokladu splnění všech podmínek stanovených výběrovým řízením a po uplynutí 
stanovené lhůty na odvolání. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
12) Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost změny typu potrubí splaškové kanalizace 
při zachování stávající ceny za kvalitativně stejné nebo lepší potrubí UTRA SOLID v případě 
dlouhodobého výpadku dodávek stávajícího potrubí případně jiných technických problémů, 
které by znamenaly při používání současného potrubí typu UTRA RIB 2 horší technickou 
úroveň provedené splaškové kanalizace.  
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vyřazení komunálního válcového 
zametače Adler z majetku Mikroregionu Poličsko a jeho převzetí do majetku obce Kamenec 
u Poličky. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje převod výstupu projektu „Hřbitovy 
naše kamenná historie“ do majetku obce Kamenec u Poličky. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení 
stavby Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu na uložení bioodpadu na 
kompostárně v Borové. 
 
 
Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 16. 5. 2019. 
 
 
 
Zapisovatel:   Hana Švandová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 

Vladimír Andrlík 
 
 
 
Lenka Ondráková 


