
Zápis číslo 6 

ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 22. 8. 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, Mgr. Hana Švandová, Irena Chroustovská DiS. 

 

Omluveni: Michal Popelka 

Hosté dle prezenční listiny. 

 

Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 21.20 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 8-mi hlasy pro. 

 

Program: 

 1. Kontrola usnesení 

 2. Investiční akce - kanalizace a chodníky 
 3. Majetkoprávní záležitosti  

 4. Pronájem pohostinství 

 5. Různé 

 6. Diskuse 

 7. Usnesení 

Program zasedání byl přijat 8-mi hlasy pro, současně byla schváleno projednání 

výše uvedených bodů v jiném pořadí a možnost diskuse ke každému projednávanému bodu 

programu. 

 

Bod 1. - Kontrola usnesení 

 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 

obce dne 13. 6. 2019. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 

rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 

 
Bod 2. Pronájem pohostinství 

Starosta obce informoval, že dne 26. 6. 2019 obdržel od paní Barbory Švecové 
výpověď smlouvy na pronájem nebytových prostor a movitých věcí v budově pohostinství. 
Dle smlouvy je výpovědní doba 2 měsíce - začíná dne 1. 7. 2019 a končí 31. 8. 2019. Dne 6. 
8. 2019 byla na úřední desce a vývěskách v obci zveřejněna výzva z nabídkou pro nového 
provozovatele pohostinství se začátkem provozu od 1. 9. 2019. 

 K dnešnímu dni obec obdržela žádost o pronájem a provozování pohostinství, a to 
od paní Evy Musilové, žijící v Kamenci u Poličky 63. 



Zájemkyně byla dostatečně obeznámena se současným stavem provozu 
pohostinství a jeho vybavením a zárověň byla osobně projednána její představa o provozu 
pohostinství. Starosta obce seznámil přítomné s její nabídkou na provozování. 

Základní podmínky nájemní smlouvy starosta obce navrhnul zachovat ve výši 
současné nájemní smlouvy – měsíční nájem za nebytové prostory 900,- Kč, měsíční nájem 
za movité věci 100,- Kč. Celková výše nájemného 1000,- měsíčně. Dodávku el. energie, 
plynu, odvoz a likvidaci odpadů hradí nájemce přímo dodavatelům těchto služeb. Vodné, 
náklady na internet a náklady na dlouhodobé zapůjčení výčepního zařízení budou nájemci 
vyúčtovány ze strany obce na základě vyúčtování dodavatelů těchto služeb. 

Byl podán návrh na uzavření smluvního vztahu s výše uvedeným zájemcem. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v budově čp. 135 
v části pohostinství s paní Evou Musilovou, Sokolnická 62, 620 00 Brno bylo schváleno 8-mi 
hlasy pro.  

 
Bod 3. Investi ční akce - kanalizace a chodníky 

3.1.     Stavba splaškové kanalizace 

Starosta obce informoval o průběhu stavby splaškové kanalizace v posledním 

období. Celkem provedeno 5.472 m z 7.329 m hlavních stok, představil rozpracovanost po 

jednotlivých stokách, informoval o dopravních omezeních. Dále také informoval o výsledku 

výzvy na realizaci soukromých kanalizačních přípojek - 80 zájemců. Informoval také o 

nákladech stavby – prostavěno  

 Informace o změně potrubí - na posledním zasedání schválena možná změna v typu 

používaného potrubí ULTRA RIB 2 – aktuálně není třeba měnit. 

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

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

 Dále byl poskytnut prostor pro diskusi. 
 

3.2.     Stavba chodník ů 

Starosta obce informoval o zahájení a průběhu stavby chodníků. Stavbu staví 

„Společnost pro obnovu silnice a chodníku obce Kamenec u Poličky“ – sdružení firem EVT a 

Eurovia. 

Základní časové informace - předání stavby 31. 7. 2019, zahájení stavby 1. 8. 2019, 

dokončení po 5 měsících – tj. 31. 12. 2019. 

Následně představil jednotlivé etapy výstavby s informacemi o realizaci veřejného 

osvětlení a jeho částech s návrhem finkčního řešení jednotlivých etap. Poté byl poskytnut 

prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-ti hlasy pro realizaci kompletních svítidel v celém 
horním úseku obce včetně horní autobusové zastávky. 

 
3.3.     Záměr obce Sádek - stavba chodníku 
 Starosta obce představil záměr a projekt obce Sádek na stavbu chodníku v prostoru 
společné školy v Sádku s návazností na projekt naší obce. 
 Záměr se je také na našem KÚ a na pozemcích v majetku obce Kamenec u Poličky. 
Investorem by byla obec Sádek, vize je podání žádosti ze strany obce Sádek na SFDI v říjnu 
2019. Společně 10. 9. je dohodnuta konzultační návštěva na SFDI. Starosta obce představil 



a předložil ke schválení souhlas s provedením stavby s názvem „Chodník v obci Sádek“, 
dále Smlouvu o spolupráci na projektu a Smlouvu o podmínkách provedení stavby na 
dotčených pozemcích v majetku obce Kamenec u Poličky. Dotčený pozemek v KÚ Sádek je  
p.p.č. 1288, dotčené pozemky v KÚ Kamenec u Poličky jsou p.p.č. 2070 a 1989/8.  
Stavebníkem bude Obec Sádek, IČ: 00277321, Sádek 150, 572 01. Poté byl poskytnut 
prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce 8-mi hlasy pro souhlasí s provedením stavby s názvem „Chodník 
v obci Sádek“, schvaluje Smlouvu o spolupráci na projektu a schvaluje Smlouvu o 
podmínkách provedení stavby na dotčených pozemcích v majetku obce Kamenec u Poličky. 
Dotčený pozemek v KÚ Sádek p.p.č. 1288, dotčené pozemky v KÚ Kamenec u Poličky 
p.p.č. 2070 a 1989/8.  Stavebníkem bude Obec Sádek, IČ: 00277321, Sádek 150, 572 01. 

 
3.4.     Pokračování stavby chodník ů 

 Starosta obce představil vizi financování pokračování stavby chodníků a veřejného 
osvětlení v dalších úsecích. Navrhnul podání žádostí v připravované výzvě Bezpečnost 
dopravního provozu prostřednictvím MAS Poličsko z.s. a ve výzvě Státního fondu dopravní 
infastruktury SFDI, a to na úseky chodníků dle projektové dokumentace km 0,00  – 
0,086370 a km 1,478 – 1,70180. Dále podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2020 
v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na realizaci kompletních svítidel 
veřejného osvětlení dle projektové dokumentace v úseku km 0,945 – 1,390 km. Poté byl 
poskytnut prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce 8-mi hlasy pro schvaluje podání žádosti o dotaci v připravované 

výzvě Bezpečnost dopravního provozu prostřednictvím MAS Poličsko z.s. a ve výzvě 

Státního fondu dopravní infastruktury SFDI, a to na úseky chodníků dle projektové 

dokumentace km 0,00  – 0,086370 a km 1,478 – 1,70180. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro podání žádosti o poskytnutí dotace na 

rok 2020 v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na realizaci kompletních 

svítidel veřejného osvětlení dle projektové dokumentace v úseku km 0,945 – 1,390 km. 

 

Bod 4. Majetkoprávní záležitosti  

4.1. Uzavření smlouvy o z řízení věcného b řemene - služebnosti  
Starosta obce informoval o návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene číslo IV-12-2017461/VB/1, Kamenec u Poličky, 1990/36, RD - knn. 
Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena 17. 9. 2018. Dotčenými pozemky v majetku 
obce je pozemek p.p.č. 1990/2 a 84/2. Jedná se o přívod elektrické energie k plánované 
stavbě rodinného domu pana Václava Oboleckého v délce 28 m. Zřízení se požaduje 
úplatně za jednorázovou náhradu 5.040,- Kč ve prospěch obce. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Smlouva o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby číslo IV-12-
2017461/VB/1, Kamenec u Poličky, 1990/36, RD – knn byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
4.2. Nabídka na prodej lesních pozemk ů 

Starosta obce představil nabídku majitelů na prodej lesních pozemků sousedících 
s lesními pozemky v majetku  obce. Obec zajistla vypracování znaleckého posudku, nabídka 
majitelů pozemků je 600.000,- Kč za celkovou výměru 29 515 m2. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

 



Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro koupi lesních pozemků dle předložené 
nabídky, kdy nabízená cena 600.000,- Kč je cenou maximální a pověřuje starostu obce 
jednáním s majiteli pozemků pro zajištění co nejvýhodnějších podmínek vzhledem 
k současně probíhajícím investičním záměrům obce. 
 
Bod 5. – Různé 
5.1 - Rozpočtové opat ření číslo 3/2019  

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 3/2019, 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 22. 8. 2019. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 3/2019 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
5.2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Starosta obce informoval o dokončené akci výměna vodovodního řadu v ulici od čp. 
163 po čp. 89. Akci finacoval Svazkem obcí Vodovody Poličsko, kterému obec dle stanov a 
pravidel svazku uhradí vlastní podíl na nákladech ve výši 20 % na základě žádosti svazku a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

Zastupitelstvo obce 8-mi hlasy pro schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 657.357,65 Kč na akci „Kamenec u Poličky – výměna vodovodu 
se Svazkem obcí Vodovody Poličsko, IČ: 60125748, Palackého náměstí 160, 572 01. 
 
5.3. Kompostéry pro obec Kamenec u Poli čky 
 Starosta obce informoval o dokončené výběrovém řízení na dodavatele kompostérů. 
Ve výběrovém řízení se přihlásili dva zájemci, rozhodujícím parametrem byla nabídková 
cena. Další podmínkou bylo dodání v březnu 2020. Nejvýhodnější nabídka je od firmy 
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942, celková cena bez 
DPH 957.100,- Kč. S DPH a režií na administraci projektu je celková cena 1.252.891,- Kč 
Dotace se očekává ve výši 1.087.995,75 Kč, vlastní zdroje obce 191.999,25 Kč 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje 8-mi hlasy pro výsledkek 
výběrového řízení na dodavatele akce Kompostéry pro obec Kamenec u Poličky a pověřuje 
starostu obce uzavřením kupní smlouvy s firmou Elkoplast CZ, s.r.o. Štefánikova 2664, 760 
01 Zlín. 
 
5.4. Projednání záv ěrečného ú čtu za rok 2018 svazku obcí Vodovody Poli čsko 

Starosta obce informoval o závěrečném účtu svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 
2018, který byl od 12. 6. do 29. 6. 2018 zveřejněn na našich úředních deskách – papírové i 
elektronické. Hospodaření svazku za rok 2018 bylo přezkoumáno finančním odborem 
krajského úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Návrh závěrečného účtu a 
výsledek kontroly hospodaření byl schválen členskou schůzí svazku dne 28. 6. 2019. 
Následně byl dán prostor pro dotazy. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2018. 
 
Bod 6. – Diskuze  

Starosta obce poděkobal všem za uskutečněné akce v posledním období. Informoval 

o plánovaném přerušení dodávku elektrické onergie v obci 29. 8.  a 10. 9. Představil také 

další plánované akce. 



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 nájmu nebytových 
prostor a movitých věcí v budově čp. 135 v části pohostinství s paní Evou Musilovou, 
Sokolnická 62, 620 00 Brno. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Chodník v obci Kamenec u Poličky – I., II. a III. etapa a schvaluje 
realizaci kompletních svítidel veřejného osvětlení u hlavní komunikace v horní části obce 
v rámci nyní prováděných prací – část III. etapy. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s provedením stavby s názvem „Chodník 
v obci Sádek“, schvaluje Smlouvu o spolupráci na projektu a schvaluje Smlouvu o 
podmínkách provedení stavby na dotčených pozemcích v majetku obce Kamenec u Poličky. 
Dotčený pozemek v KÚ Sádek p.p.č. 1288, dotčené pozemky v KÚ Kamenec u Poličky 
p.p.č. 2070 a 1989/8.  Stavebníkem bude Obec Sádek, IČ: 00277321, Sádek 150, 572 01. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci v připravované 
výzvě Bezpečnost dopravního provozu prostřednictvím MAS Poličsko z.s. a ve výzvě 
Státního fondu dopravní infastruktury SFDI, a to na úseky chodníků dle projektové 
dokumentace km 0,00  – 0,086370 a km 1,478 – 1,70180. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na 
rok 2020 v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na realizaci kompletních 
svítidel veřejného osvětlení dle projektové dokumentace v úseku km 0,945 – 1,390 km. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti IV-12-2017461/VB/1, Kamenec u Poličky, 199036, RD – knn. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje koupi lesních pozemků dle předložené 
nabídky, kdy nabízená cena 600.000,- Kč je cenou maximální a pověřuje starostu obce 
jednáním s majiteli pozemků pro zajištění co nejvýhodnějších podmínek vzhledem 
k současně probíhajícím investičním záměrům obce. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2019. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 657.357,65 Kč na akci „Kamenec u Poličky – výměna vodovodu 
se Svazkem obcí Vodovody Poličsko, IČ: 60125748, Palackého náměstí 160, 572 01. 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výsledek výběrového řízení na 
dodavatele akce „Kompostéry pro Kamenec u Poličky“ a pověřuje starostu obce uzavřením 
kupní smlouvy s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2018. 

 

Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 

 

 

V Kamenci u Poličky dne 22. 8. 2019. 

 

 

 

Zapisovatel:   Hana Švandová 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Irena Chroustovská DiS 

 

 

   Ing. Jan Mlynář 


