
Zápis číslo 7 

ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 7. 10. 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: Vladimír Andrlík, Lenka Ondráková 

Návrhová komise: Ing. Jan Mlynář, Irena Chroustovská DiS 

Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 

 

Program: 

 1. Kontrola usnesení 

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

 4. Různé 

 5. Diskuse 

 6. Usnesení 

Program zasedání byl přijat 8-mi hlasy pro, současně bylo 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 22. 8. 2019. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 

rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 

 
Bod 2. Investi ční akce - kanalizace a chodníky 

2.1.     Stavba splaškové kanalizace 

Starosta obce informoval o průběhu stavby splaškové kanalizace v posledním 

období. 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 a potřebě schválení změnového 

listu číslo 1. Ten řeší rozšíření výměry asfaltování místních komunikací, u kterých došlo 

k zásadnímu poškození ve větším rozsahu než bylo očekáváno. Na opravy místních 

komunikací v tomto rozsahu je použito přesunutí plochy oprav z hlavní komunikace II/353, 



kde vzhledem ke kompletní rekonstrukci komunikace v roce 2020 dojde k realizaci pouze 

provizorního krytu. Poslední změnou ve změnovém listu je provedení překopu Bílého potoka 

u domu čp. 48. Původně prováděný protlak se napodařilo zrealizovat pro špatné podloží. 

Změnový list čídlo 1 tak navyšuje celkový rozpočet stavby o 523.524,33 Kč. Na základě 

tohoto změnového listu byl připraven návrh Dodatku smlouvy o dílo číslo 2, který změnový 

list zapracovává do smlouvy o dílo. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Změnový list číslo 1 pro akci „Kamenec 
u Poličky – splašková kanalizace“. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro uzavření Dodatku číslo 2 Smlouvy o 

dílo pro akci „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“ a pověřuje starostu obce jeho 

podpisem.  
 

2.2.     Stavba chodník ů 

Starosta obce informoval o zahájení a průběhu stavby chodníků. 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 funkčního řešení jednotlivých etap. 

Poté byl poskytnut prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu stavebních prací 
akce Chodník v obci Kamenec u Poličky – I., II. a III. etapa. 
 
2.2.1     Pokračování stavby chodník ů 

 Starosta obce představil vizi financování pokračování stavby chodníků a veřejného 
osvětlení v dalších úsecích dle projektové dokumentace. Prostřednictvím programu POV 
Pardubického kraje v roce 2020 částečné financování veřejného osvětlení v části II. etapy 
chodníku – úsek od obecního úřadu ke spodní části obce. Pro financování další výstavby 
navrhnul podání žádosti v připravované výzvě Bezpečnost dopravního provozu 
prostřednictvím MAS Poličsko z.s. a to na úseky chodníků dle projektové dokumentace km 
0,00  – 0,086370 a km 1,478 – 1,70180. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro podání žádosti o dotaci v připravované 
výzvě Bezpečnost dopravního provozu prostřednictvím MAS Poličsko z.s. na úseky 
chodníků dle projektové dokumentace km 0,00  – 0,086370 a km 1,478 – 1,70180. 

 
Bod 3. Majetkoprávní záležitosti  
3.1.     Záměr obce Sádek - stavba chodníku 
 Starosta obce představil Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Kamenec u Poličky a 
Sádek s názvem „Chodník v obci Sádek“. Dotčený pozemek v majetku obce Kamenec u 
Poličky 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. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o spolupráci mezi obcemi 
Kamenec u Poličky a Sádek na realizaci stavby „Chodník v obci Sádek“. 

 

3.2.     Záměr města Poli čky - stavba cyklostezky k Masokombinátu  



Starosta obce představil Smlouvu o spolupráci mezi obcí Kamenec u Poličky a 

městem Poličkou k projektu s názvem „Cyklostezka k Masokombinátu Polička“. Realizace 

tohoto záměru je v plné kompetennci města Poličky včetně následné údržby a zajištění 

provozu. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o spolupráci mezi obcí 

Kamenec u Poličky a městem Poličkou na realizaci stavby „Cyklostezka k Masokombinátu 

Polička“. 

 

3.3. Uzavření smlouvy kupní smlouvy 

 Starosta obce představil záměr na koupi stojícího betonového sloupu v majetku ČEZ 

Distribuce na pozemku p.p.č. 1 u místní komunikace ve spodní části obce. Sloup je 

dlouhodobě bez elektrického vedení a obec na něm má umístěnu lampu veřejného 

osvětlení. Majitel sloupu připravoval jeho odstranění, obec ve snaze zachovat stávající 

světelný bod nabídla možnost odkoupení. Navržená cena je 1.000,- Kč bez DPH. Před 

hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro smlouvu číslo KSP/5021/2019 se 

společností ČEZ Distribuce a.s. na odkoupení sloupu s veřejným osvětlením umístěným 

pozemku označeném jako p.p.č. 1 v KÚ Kamenec u Poličky. 

 

3.4. Uzavření smlouvy o z řízení věcného b řemene - služebnosti  
Starosta obce informoval o návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene 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 parcelní 
číslo 3100/4 v KÚ Polička. Délka vedení po pozemcích obce je 16 m. Zřízení je za 
jednorázovou náhradu 2.880,- Kč ve prospěch obce. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti číslo IV-12-2018062/VB/2, Polička, parcela 3100/4 - knn. 

 
Bod 4. Různé 
4.1. Rozpočtové opat ření číslo 4/2019  

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 4/2019, 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 7. 10. 2019. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 4/2019 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 

4.2. Obecně závazná vyhláška obce 
 Starosta obce informoval o potřebě přijetí Obecně závazné vyhlášky číslo 3/2019, 
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce 2/2019 Požární řád. Jedná se o narovnání 
stavu s legislativou, Požární řád obce dále již nebude Obecně závaznou vyhláškou, ale 
bude po schválení a vydání součástí Požárně bezpečnostní dokumentace obce Kamenec u 
Poličky. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi. 

Zastupitelstvo obce 8-mi hlasy pro schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
3/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Požární řád obce. 



Zastupitelstvo obce 8-mi hlasy pro schvaluje a vydává Požární řád obce jako součást 
Požárně bezpečnostní dokumentace obce Kamenec u Poličky. 
 
 
Bod 5. – Diskuze  

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

o práci kominíka v obci ve dnech 18. 19 a 26. 10. Představil také další plánované akce v 

obci. 

 

Bod 6. – 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 bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
3) Zastupitelstvo obce  Kamenec u Poličky schvaluje Změnový list číslo 1 pro akci „Kamenec 
u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Dodatku číslo 2 Smlouvy o 
dílo pro akci „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“ a pověřuje starostu obce jeho 
podpisem.  
 
5) 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. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci v připravované 
výzvě Bezpečnost dopravního provozu prostřednictvím MAS Poličsko z.s. na úseky 
chodníků dle projektové dokumentace km 0,00  – 0,086370 a km 1,478 – 1,70180. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcemi 
Kamenec u Poličky a Sádek na realizaci stavby „Chodník v obci Sádek“. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcí 
Kamenec u Poličky a městem Poličkou na realizaci stavby „Cyklostezka k Masokombinátu 
Polička“. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Kupní smlouvu číslo KSP/5021/2019 se 
společností ČEZ Distribuce a.s. na odkoupení sloupu s veřejným osvětlením umístěným 
pozemku označeném jako p.p.č. 1 v KÚ Kamenec u Poličky. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti číslo IV-12-2018062/VB/2, Polička, parcela 3100/4 - knn. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 4/2019. 
 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
3/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška 2/2019 Požární řád obce. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje a vydává Požární řád obce jako 
součást Požárně bezpečnostní dokumentace obce Kamenec u Poličky. 
 

Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 

 

 

V Kamenci u Poličky dne 7. 10. 2019. 

 

 

 

Zapisovatel:   Hana Švandová 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

   Vladimír Andrlík 

 

 

   Lenka Ondráková 


