
Zápis číslo 9 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

konaného dne 27. 1. 2020 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., Ing. Stanislav Urban 
 
Omluveni: Michal Popelka 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 21.20 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel:   Mgr. Hana Švandová 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Vladimír Andrlík, Lenka Ondráková 
Návrhová komise:  Ing. Jan Mlynář, Ing. Stanislav Urban 
Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Hospodaření obce v roce 2019 
 3. Stavba splaškové kanalizace 
 4. Stavba chodníků 
 5. Majetkoprávní záležitosti 
 6. Různé 
 7. Diskuse 
 8. Usnesení  

Program zasedání byl přijat 8-mi 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 12. 12. 2020. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 

Bod 2. Hospodaření obce v roce 2019 
 Starosta obce informoval o výsledku hospodaření obce v roce 2019 a v návaznosti 
na předchozí zasedání v prosinci 2019 informoval o provedeném rozpočtovém opatření číslo 
5/2019. Závěrečný účet obce bude schvalován po provedeném přezkoumání hospodaření 
obce pracovníky krajského úřadu, které proběhne 12. 3. 2020. 

Výsledek hospodaření obce v roce 2019 byl členy zastupitelstva vzat na vědomí. 
 
Bod 3. Stavba splaškové kanalizace 
3.1  Dokončení stavby 
 Starosta obce informoval o postupu stavby splaškové kanalizace, o fázích 
rozpracovanosti a postupu dokončovacích prací. Termín pro dokončení stavby zůstává 



nezměněn dle smlouvy o dílo 7. 2. 2020. Následně plánujeme podat žádost o vydání 
kolaudačního souhlasu s termínem vydání do konce měsíce března 2020. 
 Dále starosta obce informoval o 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 – žádost o poskytnutí podpory ve 
výši 2.045.000,- Kč. Rozhodnutí o podání žádosti bylo projednáno při prosincovém 
zasedání. Rozhodnutí o případném přidělení finančních prostředků bude známo nejdříve 
v měsíci dubnu 2020. Následné byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu realizace akce 
Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo 7. 
2. 2020. 
 
3.2  Dodatek smlouvy s Pardubickým krajem - uložení inženýrské sítě 
 Starosta obce informoval o smlouvě s Pardubickým krajem o uložení inženýrské sítě 
(splaškové kanalizace) do silničního pozemku, smlouva byla uzavřena dne 7. 3. 2019. Po 
provedení geometrického zaměření skutečného provedení a zásahu do silničního pozemku 
byl připraven ke schválení dodatek této smlouvy. Uzavření dodatku a úhrada poplatku za 
uložení sítě ve výši 1.227.243,- Kč naší obcí Pardubickému kraji je podmínkou pro předání 
stavby splaškové kanalizace – předání silnice II/353 ze strany obce po provedené stavbě 
zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec schvaluje 8-mi hlasy pro Dodatek Smlouvy o 
podmínkách zřízení stavby, smlouva číslo SMLM-120/1191/MS/87/2019, stavba Kamenec u 
Poličky – splašková kanalizace,  uložení inženýrské sítě do silničního pozemku. 
 
3.3  Provozování kanalizace 
 Starosta obce představil návrh smlouvy mezi obcí a městem Poličkou - Dohodu 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací. Smlouva stanovuje podmínky provozování 
splaškové kanalizace v čištěním odpadních vod na čistírně v Poličce. Platba obce za čištění 
splaškových vod městu Polička 1 x měsíčně dle skutečného množství předané vody, dále 
povinnost obce provést 4 x ročně laboratorní rozbor předávané vody atd. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Dohodu vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací. 
  
 Starosta obce dále informoval o návrhu ceny a kalkulačním vzorci předávaných 
splaškových vod k čištění na čistírně odpadních vod v Poličce. Pro rok 2020 je cena 
kalkulována na 22,18 Kč/m3 bez DPH. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro návrh ceny a kalkulační vzorec 
splaškových vod předávaných na čištění v čistírně odpadních vod v Poličce. 
 
Bod 4.  Stavba chodníků 
4.1  Stavba chodníků 
 Starosta obce informoval o dosud provedených úsecích a dosavadních nákladech 
stavby. Celkem za provedené práce v roce 2019 obec uhradila částku 12.124.496,11 Kč 
s DPH. Přijatá dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 3.009.610,73 
Kč. Druhou přijatou dotací na stavbu chodníku byla dotace ve výši 110.000,- Kč 
z Pardubického kraje. Přislíbená dotace z prostředků IROP ve výši 4.346.934,- Kč bude 



poskytovatelem dotace proplacena až po kompletním dokončení díla a po provedení 
kontroly v několika stupních. Pro dokončení díla musí být na stavbu vydán kolaudační 
souhlas, provedeno vlastnické vypořádání dotčených pozemků atd. 
 Starosta dále informoval o podané žádosti o dotaci ve výzvě IROP prostřednictvím 
MAS Poličsko pro III.etapu výstavby chodníku. Maximálně možná dotace ve výši 2.627.333,- 
Kč. Výsledek rozhodnutí nejdříve v červnu. Byl podán návrh na pokračování prací na 
zbývajících částech projektu chodníků včetně dokončení realizace kompletního osvětlení. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro pokračování prací na zbývajících 
částech projektu chodníků - části III. etapy projektu včetně realizace kompletního osvětlení v 
koordinaci se zahájením prací na rekonstrukci silnice II/353 s termínem zahájení od 1. 4. 
2020. 
 
4.2  Rekonstrukce silnice II/353 v roce 2020 
 Starosta obce informoval o koordinační schůzce k záležitostem plánované 
rekonstrukce silnice II/353 dne 28. 1. 2020. Zástupci Pardubického kraje, SÚS PK, Policie, 
Dopravní inspektorát, zhotovitel, technický dozor stavby, projektant. Termín zahájení duben 
2020, dokončení po 5 měsících, vize asfaltování celé šířky najednou – bez středové spáry. 
Zhotovitel sdružení Eurovia a EVT. Dopravní omezení od 1. 4. – 31. 8. 2020, při asfaltování 
úplná uzavírka ve druhé polovině léta. 
 Informoval dále o záměru města Poličky na opravu celého úseku hlavní komunikace 
od křižovatky u Tylova domu až po začátek opravovaného úseku v naší obci. 

 
4.3  Kácení stromů podél silnice II/353 
 V souvislosti s rekonstrukcí hlavní komunikace v naší obci starosta obce navrhnul 
k pokácení vzrostlé stromy, které stojí přímo na hraně komunikace. Jejich kořeny značně 
narušují podloží a povrch komunikace, padající proschlé větve ohrožují provoz a je vhodné 
je nahradit novou výsadbou na vhodnějším místě. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/353 schvaluje 8-mi hlasy pro 
pokácení stromů podél silnice II/353, které stojí na hraně současné komunikace a jejich 
kořenový systém komunikaci narušuje. 
 
Bod 5. Majetkoprávní záležitosti 
 Kupní smlouvy – stavba chodníku 
 Starosta obce informoval o podmínkách probíhající stavby chodníků – stavba se 
realizuje na základě Smluv o podmínkách provedení stavby, které byly uzavřeny 
s jednotlivými majiteli pozemků. Závazek obce majetkového vypořádání do 6 měsíců od 
kolaudace na základě geometrického plánu na oddělení pozemků a odkup dle znaleckého 
posudku. Ten stanovil cenu pro tyto dotčené pozemky ve výši 49,- Kč/m2. Byl představen 
návrh kupní smlouvy s návrhem kupní ceny ve výši 50,- Kč/m2 a v případě umístění lampy 
veřejného osvětlení jednorázovou úhradu za věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě) ve 
výši 1.000,- Kč. Dále ostatní náklady na zpracování kupních smluv a poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí obec. Starosta obce dále informoval o dohodě s majitelem na 
odkoupení pozemku pod Horní autobusovou zastávkou. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi, ve které byl oznámen střet zájmů Jana Mlynáře a Lenky Ondrákové (majitelé 
dotčených pozemků chodníku), kteří o tomto bodu nehlasují.  



 Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy pro návrh kupních smluv s návrhem ceny pro 
odkup pozemků dotčených stavbou chodníku ve výši 50,- Kč/m2, cenu za jednorázovou 
náhradu za zřízení služebnosti inženýrské sítě 1000,- Kč/m2 a odkup pozemku pod Horní 
autobusovou čekárnou. 
 
Bod 6. Různé 
6.1  Kontokorent k běžnému účtu 

Starosta informoval o možném podání žádosti na rozšíření běžného účtu obce o 
službu kontokorent – možnost čerpání až do výše 1.200.000,- Kč. Podmínky jsou bez 
poplatku, pouze při použití úrok cca. 3%. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro podání žádosti o zavedení služby 
kontokorent k běžnému účtu obce vedeného u České spořitelny a.s. 
 
6.2 Rekonstrukce školy v Sádku 
 Starosta obce informoval o možném podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy 
Základní a Mateřské školy v Sádku. Žadatelem o dotaci by byla obec Sádek, která je 
zřizovatelem školy. Rozsah prací – kompletní rekonstrukce kuchyně, jídelny, sociálního 
zařízení pro školu, přístavba do původního dvora. Poskytovatelem dotace ve výši až 90% by 
bylo Ministerstvo financí. Termín pro realizaci do konce roku 2020. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
financí pro rok 2020 z programu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 

Zároveň se obec zavazuje k tomu, že nebude měnit účel či vlastnické poměry ZŠ 
Sádek a že udrží výstupy projektu po dobu 10ti let v rámci udržitelnosti.  

Pokud by se Obec Kamenec u Poličky chtěla vzdát majetku podpořeného 
z Ministerstva financí v období 10-ti leté udržitelnosti, učiní tak bezplatně výhradně pro obec 
Sádek. 
 
6.3 Inventarizace majetku obce a zpráva kontrolního výboru za rok 2019 
 Starosta obce informoval o provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019 dle 
Vnitřní směrnice k provedení inventarizace. Přítomní byly seznámeni se závěrečnou 
inventarizační zprávou. Dále byla podána informace o činnosti kontrolního výboru a o 
provedených kontrolách v roce 2019 – bez připomínek a závad. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2019 a zpráva 
kontrolního výboru za rok 2019 byla schválena 8-mi hlasy pro. 
 
6.4 Podpora hospodaření v lesích 
 Starosta obce informoval o dotační možnosti na lesní těžbu kůrovcových stromů. 
Možné podání žádosti o dotaci jednak z rozpočtových prostředků Pardubického kraje nebo i 
z Ministerstva zemědělství. Byl podán návrh pokusit se využít některou z možností. 
Podmínkou je provedené zpracování dřeva včetně jeho odvozu. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro podání žádosti o podporu v programu 
hospodaření v lesích. 
 
 



Bod 7. Diskuze 
 Starosta obce informoval o posledním dění v obci. Informoval o výsledku Tříkrálové 
sbírky v naší obci 21.801,- Kč. Dále o plánovaných akcích - společenské plesy a Maškarní 
karneval. Tradiční Masopustní průvod obcí se uskuteční 22. února. Přípravná schůzka 
účastníků se uskuteční ve středu 5. února. Výlet na bazén do Žďáru nad Sázavou je 
naplánován na čtvrtek 13. 2 s odjezdem v 16.00. Pro další dny jsou připravovány 
prázdninové dílny. 

 
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 bere na vědomí výsledek hospodaření obce za 
rok 2019. 
 
3)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, termín dokončení stavby 
dle smlouvy 7. 2. 2020. 
 
4)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dodatek Smlouvy o podmínkách 
zřízení stavby, smlouva číslo SMLM-120/1191/MS/87/2019, stavba Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace,  uložení inženýrské sítě do silničního pozemku. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dohodu vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací mezi obcí Kamenec u Poličky a městem Poličkou. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje návrh ceny a kalkulační vzorec 
splaškových vod předávaných na čištění v čistírně odpadních vod v Poličce na rok 2020. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pokračování prací na zbývajících 
částech projektu chodníků - části III. etapy projektu včetně realizace kompletního osvětlení v 
koordinaci se zahájením prací na rekonstrukci silnice II/353 s termínem  zahájení od 1. 4. 
2020. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje v souvislosti s rekonstrukcí silnice 
II/353 pokácení stromů podél silnice II/353, které stojí na hraně současné komunikace a 
jejich kořenový systém komunikaci narušuje. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje návrh kupních smluv s návrhem ceny 
pro odkup pozemků dotčených stavbou chodníku ve výši 50,- Kč/m2, cenu za jednorázovou 
náhradu za zřízení služebnosti inženýrské sítě 1000,- Kč a odkup pozemku pod Horní 
autobusovou čekárnou. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o zavedení služby 
kontokorent k běžnému účtu obce vedeného u České spořitelny a.s. a pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy o zřízení této služby. 



 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje investiční záměr a podání žádosti o 
dotaci z Ministerstva financí pro rok 2020 z programu 298D2280 – Podpora rozvoje a 
obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 
 Zároveň se obec zavazuje k tomu, že nebude měnit účel či vlastnické poměry ZŠ Sádek 
a že udrží výstupy projektu po dobu 10ti let v rámci udržitelnosti. 
 Pokud by se Obec Kamenec u Poličky chtěla vzdát majetku podpořeného z Ministerstva 
financí v období 10ti leté udržitelnosti, učiní tak bezplatně výhradně pro obec Sádek. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2019. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o podporu v programu 
hospodaření v lesích – lesní těžba kůrovcových stromů. 

 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
V Kamenci u Poličky dne 27. 1. 2020. 
 
 
Zapisovatel:   Mgr. Hana Švandová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Bc. Vladimír Andrlík      
 
 
   Lenka Ondráková 


