
Zápis číslo 8 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

konaného dne 12. 12. 2019 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 

 
Přítomni: Petr Šváb, Luboš Kadidlo, Lenka Ondráková, Bc. Vladimír Andrlík, Ing. Jan 
Mlynář, Mgr. Hana Švandová, Irena Chroustovská DiS., Michal Popelka 
 
Omluveni: Ing. Stanislav Urban 
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: Irena Chroustovská, Michal Popelka 
Návrhová komise: Jan Mlynář, Lenka Ondráková 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Obecně závazné vyhlášky 4/2019, 5/2019, 6/2019  
 3. Rozpočtové opatření číslo 5/2019 
 4. Rozpočet obce pro rok 2020 
 5. Střednědobý výhled obce na období 2021 až 2023 
 6. Stavba chodníků a stavba splaškové kanalizace 
 7. Majetkoprávní záležitosti 
 8. Různé 
 9. Diskuse 
 10. Usnesení  

Program zasedání byl přijat 8-mi hlasy pro, současně byla schválena možnost 
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 7. 10. 2019. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 

Bod 2. Obecně závazná vyhláška 4/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování komunálních odpadů 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů. 



 V návrhu nadále platí osvobození od poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném roce 
dosáhnou 17 a méně let věku, poplatníci, kteří v příslušném roce dosáhnou 80 a více let 
věku, poplatníci, kteří se po celý kalendářní rok zdržují mimo obec, poplatníci, kteří jsou 
úředně hlášeny na ohlašovně obce. 

Poplatníky jsou také osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 

Výše poplatku je navržena se zvýšením na částku 650,- Kč na poplatníka. Důvodem 
pro navýšení poplatku je zvýšení ceny ze strany poskytovatele služeb společnosti LIKO o 
24,- Kč na jednoho poplatníka – trvale přihlášeného obyvatele nebo dům v obci. Obec za 
jednoho poplatníka bude hradit částku 708,- Kč (navýšení ze 684,-). 

Celkové náklady obce za rok 2020 se očekávají ve výši 460.000,- Kč (platba LIKO 
včetně nebezpečných odpadů a pytlů na plasty + náklady svozu z nepřístupných míst + 
odvoz biodpadu + odvoz olejů). 

Příjem obce za třídění odpadů od společnosti Ekokom se očekává ve výši 50.000,- 
Kč. Výběr poplatku se očekává ve výši 282.100,- Kč. Osvobozených poplatníků se 
předpokládá celkem 148 osob, doplatek obce z rozpočtu obce 127.900,- Kč. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Obecně závaznou vyhlášku číslo 
4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Bod 3. Obecně závazná vyhláška 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky 5/2019 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Podal vysvětlení o důvodech potřeby přijetí vyhlášky, představil její znění a 
nejdůležitější ustanovení. Dochází k doplnění o jedlé oleje a tuky, kompostéry a doplnění 
stanovišť. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Obecně závazná vyhláška 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla schválena 8-mi hlasy 
pro. 
 
Bod 4. Smlouva o zpětném odběru použitého rostlinného oleje 
 Starosta obce informoval o návrhu Dodatku č. 1 Smlouvy o zpětném odběru 
použitého rostlinného oleje, kterou má obec uzavřenu s firmou Černohlávek. Umístění 
nádob a sběr byl původně zdarma, navrženým dodatkem je zpoplatněno ve výši 500,- Kč 
bez DPH za jednu nádobu a rok. Umístění na třech stanovištích v obci. Pro informaci ze 
stanoviště u prodejny bylo odvezeno v roce 2019 17,5 l, ze stanoviště ve středu obce 21,5 l 
a ze stanoviště Truhlářství Boštík odvezeno 5 l. 

Bylo navrženo zachovat současné tři nádoby a uzavřít dodatek smlouvy o 
zpoplatnění vzhledem k provozu kanalizace a nutnosti nelikvidovat oleje ve splaškové 
kanalizaci. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Dodatek č. 1 Smlouvy o zpětném 
odběru použitého rostlinného oleje. 
 
 



Bod 5. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Kamenec u Poličky č. 6/2019 o 
místním poplatku ze psů 

Starosta obce seznámil přítomné se současným stavem – v obci platí obecně 
závazná vyhláška 2/2011, která je již legislativně zastaralá, proto byla připravena vyhláška 
nová podle současné legislativy. Starosta obec seznámil s ustanoveními nové vyhlášky se 
zachováním současné výše poplatku za jednoho psa 100,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Obecně závazná vyhláška 6/2019 byla přijata 8-mi hlasy pro. 
 

Bod 6. Rozpočtové opatření číslo 5/2019 
Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 5/2018, které 

si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
současného vývoje příjmů a skutečných výdajů v roce 2019. Starosta obce navrhnul 
provedení tohoto rozpočtového opatření až na konci kalendářního roku – tím bude zároveň 
provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci kalendářního roku. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Starosta obce dále informoval o vývoji běžného rozpočtu obce k 12. 12. 2019 bez 
velkých investičních akcí splašková kanalizace a stavba chodníků – příjmy ve výši 110 % 
rozpočtu - 8.328.457,- Kč, výdaje ve výši 4 805.903,- Kč. Rozdíl 3.522.554,- Kč. 

Rozpočtové opatření číslo 5/2019, kterým bude provedena závěrečná úprava 
rozpočtu dle skutečného plnění na konci kalendářního roku 2019 bylo schváleno 8-mi hlasy 
pro. 
 
Bod 7. Rozpočet obce pro rok 2020 
 Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2020. 

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 26. 11. 2019 a byl projednán 
finančním výborem. Běžné a daňové příjmy obce jsou rozpočtovány přibližně ve výši 
skutečnosti roku 2019, nejsou rozpočtovány žádné dotace mimo dotací schválených již 
v roce 2019. Ve výdajích jsou rozpočtovány běžné výdaje obce ve výši standartního chodu 
obce. Rozhodujícími výdaji jsou výdaje na stavbu splaškové kanalizace a stavbu chodníku. 
Tyto výdaje jsou na straně příjmů zajištěny prostředky s poskytnuté dotace a prostředky 
z poskytnutého bankovního úvěru. Vlastní zdroje obce z přebytku hospodaření z letošního a 
předchozích let jsou v rozpočtu zapojeny na pokrytí výdajů souvisejících s plánovanou 
stavbou chodníků. Rozpočet je tak tímto koncipován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 
21.355.000,- Kč a bude pravidelně aktualizován formou rozpočtových opatření. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro rozpočet obce pro rok 2020. 
 
Bod 8. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 až 2023 
 Starosta obce informoval o povinnosti obce mít sestavený a schválený střednědobý 
výhled rozpočtu obce na 2 až 5 let. Předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na 
roky 2021, 2022 a 2023, ve výhledu je zahrnuta realizace zásadních investičních akcí - 
výstavba kanalizace a chodníků. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán 
finančním výborem. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro střednědobý výhled rozpočtu obce na 
období 2021 až 2023. 



Bod 9. Investiční akce - kanalizace a chodníky 
9.1 Stavba splaškové kanalizace 

Starosta obce informoval o průběhu stavby splaškové kanalizace v posledním 
období. Představil rozpracovanost po jednotlivých stokách, informoval o dopravních 
omezeních. Informoval o nákladech stavby – k poslednímu listopadu bylo prostavěno 
61.500.996,29 Kč bez DPH. Dále také informoval o výsledku výzvy na realizaci soukromých 
kanalizačních přípojek, celkem 80 zájemců. Obec za tyto zájemce se snaží najít 
nejvhodnějšího zhotovitele kanalizační přípojky. Termín pro dokončení stavby je 7. 2. 2020, 
termín pro dokončení soukromých částí přípojek je do září 2020. 

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

 
9.2 Žádost o poskytnutí dotace 

Starosta obce informoval o možnosti 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. 

V roce 2019 obdržela obec z toho programu maximální možnou částku 4.000.000,- 
Kč, pro rok 2020 je možné požádat o částku cca. 2.000.000,- Kč. Podání žádosti do konce 
ledna 2020. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství na podporu výstavby splaškové kanalizace v obci Kamenec u Poličky.  

 
9.3 Stavba chodníků 

Starosta obce informoval o průběhu stavby chodníků. Představil stav prací po 
jednotlivých etapách výstavby s informacemi o realizaci, termínu ukončení I.a II. etapy do 
konce roku 2019. Informoval o nákladech stavby a návrhu dodatku smlouvy o dílo pro I. a II. 
etapu se sníženou celkovou cenou díla dle provedených prací - I.etapa 4.910.700,52 Kč, 
II.etapa 5.412.103,90 Kč, vše s DPH. 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 a schvaluje uzavření dodatku 
smlouvy o dílo pro I. a II. etapu se sníženou celkovou cenou díla dle skutečně provedených 
prací. 
 
9.4 Rekonstrukce silnice II/353 v roce 2020 

Starosta obce informoval o plánované Rekonstrukci silnice II/353 v roce 2020. 
Pravděpodobný termín zahájení v dubnu, dokončení po 5 měsících. Informoval o rozsahu 
prací - sanace krajnic, opěrná zeď, asfaltování. Vize asfaltování celé šířky najednou – bez 
spáry – pro tuto technologii nutná úplná uzavírka komunikace. Dopravní omezení od 1. 4. – 
31. 8. 2020 se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t, v případě celoplošného asfaltování je vize 
úplné uzavírky na cca. 10 dní pravděpodobně v měsíci srpnu. Zhotovitel sdružení Eurovia a 
EVT. V následné diskusi bylo projednána celá problematika možných dopravních omezení a 
komplikací. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o Rekonstrukci silnice 
II/353 v roce 2020. 



Bod 10. Majetkoprávní záležitosti 
10.1 Bezúplatný převod majetku 
 Starosta obce informoval o návrhu smlouvy o bezúplatném převodu majetku 
pořízeného v rámci realizace projektu spolupráce knihoven „Nezapomeňte (se) vrátit“, 
projekt MAS Poličsko. Pořizovací cena majetku 27.305,91 Kč. Jedná se o inventář 
v knihovně – židle, 3 stolky, laminátor, koberec, polštáře, stolní hry, bezdrátový mikrofon atd. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku pořízeného v rámci realizace projektu spolupráce knihoven „Nezapomeňte (se) 
vrátit“ a jeho zařazení do majetku obce k 31. 12. 2019 jako soubor majetku dle 
kvalifikovaného odhadu v hodnotě 8.000,- Kč. 
 
10.2     Záměr města Poličky - stavba cyklostezky k Masokombinátu 

Starosta obce navázal na předchozí zasedání a schválení Smlouvy o spolupráci 
mezi obcí Kamenec u Poličky a městem Poličkou na realizaci stavby „Cyklostezka 
k Masokombinátu Polička“. Město Polička připravilo návrh Smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě cyklostezky na obec Kamenec u Poličky. Tato smlouva také řeší následné 
provozování cyklostezky. Tato problematika byla dále diskutována a byl podán návrh tuto 
problematiku prozatím odložit na některé další zasedání zastupitelstva obce, nejlépe až 
bude jasné, zda se tato stavba vůbec bude realizovat. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí návrh Smlouvy o budoucí 
darovací smlouvě mezi obcí Kamenec u Poličky a městem Poličkou na stavbu „Cyklostezka 
k Masokombinátu Polička“ s plánem schválení na některém dalším zasedání během roku 
2020. 
 
Bod 11. Různé 
11.1 Inventarizace majetku obce 

Starosta obce informoval o sestavení plánu provedení inventarizace a provedení 
fyzické a dokladové inventury majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2019 dle 
Vnitřní směrnice k provedení inventarizace a navrhnul složení inventarizační komise - 
předseda inventarizační komise Luboš Kadidlo, členové Michal Popelka, Ing. Jan Mlynář a 
Ing. Stanislav Urban. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán provedení fyzické a dokladové 
inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2019 dle vnitřní směrnice 
k provedení inventarizace a schvaluje 8-mi hlasy pro složení inventarizační komise  
 
11.2 Novelizace Nařízení vlády číslo 318/2017 Sb. 

Starosta obce informoval o novelizaci nařízením vlády číslo 318/2017 Sb., kterým 
bude nově upravena výše poskytovaných odměn za výkon funkce členům zastupitelstev 
s platností od 1. 1. 2020. Vzhledem k velkým investičním výdajům obce byl podán návrh 
ponechat výši odměn ve stávající výši bez navyšování. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro ponechání stávající výše měsíční 
odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce bez navýšení. 
 
 



Bod 12. Diskuze 
Starosta obce informoval o posledním dění v obci a poděkoval za uskutečnění akcí 

v posledním období - Posvícenské posezení, společné zpívání koled, poděkování za 
organizaci a uspořádání Vánoční výstavy atd. Informoval o  plánovaných akcích - 28. 12. 
Mariášový turnaj, Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční v sobotu 4. 1. 2020, 
společenské plesy 31. 1. a 1. 2. 2020, Maškarní karneval v neděli 2. 2. 2020 a Masopustní 
průvod obcí dne 22. 2. 2020. 

 
Bod 13. 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 Obecně závaznou vyhlášku číslo 
4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 5/2019 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o 
zpětném odběru použitého rostlinného oleje. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 
Kamenec u Poličky č. 6/2019 o místním poplatku ze psů. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2019, 
kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci 
kalendářního roku 2019. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočet obce pro rok 2020. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na 
roky 2021, 2022 a 2023. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství (oblast odkanalizování a čištění odpadních vod) na podporu výstavby 
splaškové kanalizace v obci Kamenec u Poličky.  
 
11) 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 



uzavření dodatku smlouvy o dílo pro I. a II. etapu se sníženou celkovou cenou díla dle 
skutečně provedených prací. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
Rekonstrukci silnice II/353 v roce 2020. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí plán provedení fyzické a 
dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2019 dle vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizační komise - předseda 
inventarizační komise Luboš Kadidlo, členové Michal Popelka, Ing. Jan Mlynář a Ing. 
Stanislav Urban. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje ponechání stávající výše měsíční 
odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce bez navýšení. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku pořízeného v rámci realizace projektu spolupráce knihoven „Nezapomeňte (se) 
vrátit“ a jeho zařazení do majetku obce k 31. 12. 2019 jako soubor majetku dle 
kvalifikovaného odhadu v hodnotě 8.000,- Kč. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí návrh Smlouvy o budoucí 
darovací smlouvě mezi obcí Kamenec u Poličky a městem Poličkou na stavbu „Cyklostezka 
k Masokombinátu Polička“ s plánem schválení na některém dalším zasedání během roku 
2020. 
 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 12. 12. 2020. 
 
 
 
Zapisovatel:   Hana Švandová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   
   Irena Chroustovská 
 
 
   Michal Popelka 
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