
Zápis číslo 5 

ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 13. 6. 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: Ing. Jan Mlynář, Irena Chroustovská DiS. 

Návrhová komise: Ing. Stanislav Urban, Lenka Ondráková 

Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 

 

Program: 

 1. Kontrola usnesení 

 2. Stavba chodníků 
 3. Stavba splaškové kanalizace 
 4. Závěrečné účty svazků obcí za rok 2018 
 5. Různé 

 6. Diskuse 
7. 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 16. 5. 2019. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 

rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 

 
Bod 2. Chodník v obci Kamenec u Poli čky a Rekonstrukce silnice II/353 

 Starosta obce informoval o aktuálním stavu záměru stavby chodníků a navrhnul ke 

schválení následující: 

1. Uzavření smlouvy o dílo Chodník Kamenec u Poličky – I. etapa s vítězným 
uchazečem z výběrového řízení „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. 
Stavební práce zahájit po obdržení právního aktu Registrace akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. 
 



2. Uzavření smlouvy o dílo Chodník Kamenec u Poličky – II. etapa s vítězným 
uchazečem z výběrového řízení „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. 

3. Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 
2019. Stavební práce zahájit v koordinaci se zahájením prací dle smlouvy o dílo Chodník 
Kamenec u Poličky – I. etapa. 

4. Uzavření smlouvy o dílo Chodník Kamenec u Poličky – III. etapa s vítězným 
uchazečem z výběrového řízení „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. 
Prace zahájit na těchto dílčích částech III. etapy: stavební objekt SO 102.5 Chodník a 
nástupiště a část prací ze stavebních objektů SO 401.2 a 401.3 Veřejné osvětlení – zemní 
práce s uložením kabeláže a souvisejících prací v realizované trase chodníku dle smlouvy o 
dílo. Následně byl poskytnut prostor pro diskusi a dotazi. 

Výše uvedené návrhy byly zastupitelstvem obce schváleny 9-ti hlasy pro. 

 
Bod 3.  Stavba splaškové kanalizace 

3.1. 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. 

 

3.2. Změna 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 schvaluje 9-ti hlasy pro možnost změny typu potrubí splaškové 

kanalizace při zachování stávající ceny za kvalitativně stejné nebo lepší potrubí UTRA 

SOLID. Podmínkou je schválení změny poskytovatelem dotace na stavbu kanalizace a 

pověřuje starostu obce podpisem případného dodatku smlouvy o dílo.   

 

Bod 4. – Záv ěrečné účty svazk ů obcí za rok 2018 - AZASS a Mikroregion Poli čsko 
4.1. Starosta obce informoval o závěrečném účtu svazku obcí AZASS za rok 2018, který byl 
od 21. 5. do 8. 6. 2019 zveřejněn na našich úředních deskách – papírové i elektronické.  

Hospodaření svazku za rok 2018 bylo přezkoumáno, v souladu s § 53 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, finančním odborem krajského úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“. Návrh závěrečného účtu byl projednán kontrolním orgánem SO AZASS - 
kontrolní komisí a výborem SO AZASS a doporučen jimi ke schválení nejvyššímu orgánu 
svazku - členské schůzi SO AZASS. Ta závěrečný účet projednala a schválila na svém 
jednání dne 5. 6. 2019. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí AZASS za rok 
2017. 



4.2. Starosta obce seznámil se závěrečným účtem svazku obcí Mikroregion Poličsko, 
z výroční zprávou a se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 se 
závěrem bez výhrad. Všechny tyto dokumenty byly zveřejněny na našich úředních deskách 
od 30. 4. do 17. 5. 2018, byly projednány a schváleny na členské schůzi svazku 12. 6. 2019. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion 

Poličsko za rok 2018. 

 

Bod 5. – Různé 
5.1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 Starosta obce informoval o zajení obce do programu Drobná komunální technika 
Mikroregionu Poličsko v roce 2019 – převod podílu obce ve výši 17. 011,- Kč 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Celkem dostaneme techniku za 52.102,- Kč. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí 
dotace Mikroregionu Poličsko. 
 
5.2. Modernizace silnice II/360 Poli čka - Korouhev  

Starosta obce informoval o návrhu Smlouvy o podmínkách provedení stavby 
Modernizace silnice II/360. Dotčený pozemek v majetku obce je napojení cesty do osady 
Jelínek na hlavní komunikaci. Stavba je plánována s ukončením v roce 2022. Před 
hlasováním byl dán prostor k diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Smlouvu o podmínkách provedení stavby 
Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev. 
 
5.3. Kompostéry pro Kamenec u Poli čky 

Starosta obce informoval o připraveném výběrovém řízení na dodavatele 
kompostérů pro Kamenec u Poličky. Lhůta pro odevzdání nabídek je do 15. 7. 2019. 
Hodnotícím kritériem je nabídková cena. Navrhnul složení společné hodnotící komise - Petr 
Šváb, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi.  

Zastupitelstvo obce 9-ti hlasy pro schvaluje vypsání výběrového řízení a složení 
výběrové komise na dodavatele akce Kompostéry pro Kamenec u Poličky. 
 
5.3. Obecně závazná vyhláška obce Požární řad 
 Starosta obce informoval o potřebě aktualizovat Požární řád obce, který byl vydán 
24. 2. 2011. Představil hlavní změny, např. ohlašovna požáru nenní nyní ve zrušené telefnní 
budce vedle budovy obecního úřadu. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 
 Zastupitelstvo obce 9-ti hlasy pro schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Požární řád. 
 
5.4. Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu dan ě z nemovitosti  

Starosta obce informoval o potřebě aktualizovat Obecně závaznou vyhlášku obce o 
použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti z 1. 8. 1995, starosta navrhnul zachování 
stávajích podmínek vyhlášky. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 

Zastupitelstvo obce 9-ti hlasy pro schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení 
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. 
 
Bod 6. – Diskuze  

Starosta obce poděkoval všem za uskutečněné akce v posledním období a 

informoval o plánech na další období. 



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 uzavření smlouvy o dílo Chodník 
Kamenec u Poličky – I. etapa s vítězným uchazečem z výběrového řízení „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. Stavební práce budou zahájeny po 
obdržení právního aktu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o dílo Chodník 
Kamenec u Poličky – II. etapa s vítězným uchazečem z výběrového řízení „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 dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Stavební práce budou zahájeny v koordinaci se zahájením prací dle smlouvy o dílo Chodník 
Kamenec u Poličky – I. etapa. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o dílo Chodník 
Kamenec u Poličky – III. etapa s vítězným uchazečem z výběrového řízení „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 dále schvaluje zahájení prací v koordinaci se zahájením prací  
na těchto dílčích částech III. etapy: stavební objekt SO 102.5 Chodník a nástupiště a část 
prací ze stavebních objektů SO 401.2 a 401.3 Veřejné osvětlení – zemní práce s uložením 
kabeláže a souvisejících prací v realizované trase chodníku dle smlouvy o dílo.  
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
6) Zastupitelstvo obce  Kamenec u Poličky schvaluje možnost změny potrubí z žebrovaného 
Ultra Rib2 na PVC-U Ultra solid Blue Pipe SN 12 pro akci „ Kamenec u Poličky – splašková 
kanalizace“ v obci Kamenec u Poličky s podmínkou, že změna bude projednána a 
odsouhlasena SFŽP v rámci změnového listu. Následně bude se zhotovitelem uzavřen 
dodatek ke Smlouvě o dílo na realizaci zakázky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce v případě změny potrubí 
podpisem dodatku ke Smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Kamenec u Poličky – splašková 
kanalizace“, číslo smlouvy objednatele 1/2018, kterým bude po schválení změny SFŽP 
smluvně potvrzena změna potrubí z žebrovaného Ultra Rib2 na PVC-U Ultra solid Blue Pipe 
SN 12 bez zvýšení ceny díla. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2018. 
 



9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Poličsko za rok 2018. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí 
dotace Mikroregionu Poličsko. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení 
stavby Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vypsání výběrového řízení a složení 
výběrové komise na dodavatele akce Kompostéry pro Kamenec u Poličky. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Požární 
řád obce. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o 
stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. 
 
 
 

Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 

 

V Kamenci u Poličky dne 13. 6. 2019. 

 

 

Zapisovatel:   Hana Švandová 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Jan Mlynář 

 

 

 

Irena Chroustovská DiS. 

 


