
Zápis číslo 10 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 
konaného dne 6. 2. 2020 v hasičské klubovně 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, Michal 
Popelka 
 
Omluveni: - 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 20.00 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel:   Mgr. Hana Švandová 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jan Mlynář, Ing. Stanislav Urban 
Návrhová komise:  Michal Popelka, Irena Chroustovská DiS. 

Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Stavba splaškové kanalizace 
 3. Různé 
 4. Diskuze 
 5. 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 27. 1. 2020. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Stavba splaškové kanalizace 
2.1 Dokončení stavby 
 Starosta obce informoval o dokončení stavby splaškové kanalizace. Informoval o 
vadách nebránících provozu díla, které se týkají konečné úpravy terénu. Jedná se o úpravy, 
které nelze v současném zimním období v odpovídající kvalitě provést. V předávací 
dokumentaci kanalizace budou tyto práce specifikovány s termínem provedení v jarních 
měsících roku 2020 dle klimatických podmínek. 

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

 
 Starosta obce dále informoval o připraveném návrhu Změnového listu číslo 2, kterým 
se mění rozpočet stavby splaškové kanalizace dle skutečně provedených prací. Celková 



cena díla se snižuje na částku 67.221.159,06 Kč bez DPH. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Změnový list číslo 2 pro akci „Kamenec u 
Poličky – splašková kanalizace“. 
 
 Na základě Změnového listu číslo 2 byl připraven ke schválení Dodatek číslo 3 
Smlouvy o dílo pro akci „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“, ve kterém se celková 
cena díla snižuje dle skutečně provedených prací na částku 67.221.159,06 Kč bez DPH. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro uzavření Dodatku číslo 3 Smlouvy o dílo 
pro akci „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“ a pověřuje starostu obce jeho 
podpisem. 
 
2.2  Provozování splaškové kanalizace 
 Starosta obce informoval o potřebě podání žádosti o povolení k provozování 
kanalizace pro veřejnou potřebu. Povolení vydává Pardubický kraj a bez jeho vydání nelze 
stavbu kanalizace zkolaudovat a uvést do provozu. Splaškovou kanalizaci bude obec 
provozovat sama bez externího provozovatele – rozhodnuto už při podání žádosti o dotaci 
na výstavbu kanalizace. Podmínkou je živnostenské oprávnění k provozování vodovodů a 
kanalizací, smluvní dohoda s odpovědnou osobou za provozování a uzavření smlouvy s 
městem Poličkou o podmínkách odvádění odpadních vod – byla schválena na předchozím 
zasedání. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o povolení k provozování 
kanalizace pro veřejnou potřebu. 
 
2.3  Domovní kanalizační přípojky 

Starosta obce informoval, že po vydání souhlasu s provozováním splaškové 
kanalizace se dostaneme do poslední a nejdůležitější etapy výstavby – připojení jednotlivých 
domů domovními kanalizačními přípojkami. Předpokládáme, že schvalovací proces a 
kolaudace kanalizace proběhne do konce měsíce března 2020. Následně od měsíce dubna 
bude dán pokyn pro připojování jednotlivých nemovitostí s konečným termínem pro připojení 
všech nemovitostí do konce měsíce září 2020. 

Pro majitele nemovitostí, kteří projevili zájem o zprostředkování dodavatelského 
provedení kanalizačních přípojek se obec snažila najít zhotovitele. Jako jediné reálné řešení 
se nakonec ukázala nabídka pana Michala Vrabce, který provedl kalkulaci zhotovení 
přípojky pro každý dům samostatně dle projektové dokumentace a jako jediný z oslovených 
přislíbil provedení přípojek v požadovaném termínu do konce září 2020 se zahájením prací 
od začátku dubna. Veškeré náklady za zhotovení kanalizačních přípojek jsou plně v režii 
majitelů nemovitostí. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zpracované nabídce pro zájemce o 
dodavatelské zhotovení soukromé části kanalizační přípojky. 

 
Bod 3. Různé 
3.1  Hospodaření obce v roce 2020 
 Starosta obce informoval o hospodaření obce v uplynulém období, v lednu 2020. 
Příjmy ve výši 662.953,86 Kč, výdaje ve výši 1.564.109,61 Kč. 
 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o hospodaření obce 
za leden 2020. 



3.2 Veřejně prospěšné práce v roce 2020 
 Starosta obce informoval o situaci s programem veřejně prospěšných prací v roce 
2020. Podal návrh pokusit se využít všech možností pro vytvoření pracovních míst 
s využitím poskytované podpory. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro vytvoření pracovních příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací pro rok 2020 dle aktuální situace s cílem maximálního využití 
podmínek stanovených úřadem práce. 
 
3.3 Rekonstrukce silnice II/353 v roce 2020 
 Starosta obce informoval o schůzce 28. 1. 2020 v naší obci. Rekonstrukce 
komunikace se připravuje, zhotovitel zatím řeší harmonogram výstavby, ze kterého 
následně vyplynou dopravní omezení. Největší omezení s vyloučením autobusové dopravy 
bude připravováno na měsíce červenec a srpen – měsíce s prázdninovým provozem. 
 
3.4 Žádost o poskytnutí příspěvku 
 Starosta obce informoval o podání žádosti paní Pavlíny Telecké o příspěvek na 
provoz a činnost při poskytování domácí zdravotní péče. 
 Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na příští zasedání 
zastupitelstva obce společně s rozhodnutím o poskytnutí příspěvku ostatním 
poskytovatelům sociálních, pečovatelských a zdravotních služeb. 
 
Bod 4. Diskuze 
 Starosta obce krátce informoval o posledním dění v obci a plánovaných akcích. 

 
Bod 5. 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 2 pro akci „Kamenec 
u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Dodatku číslo 3 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 podání žádosti o povolení k 
provozování kanalizace pro veřejnou potřebu. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí informaci o zpracované nabídce 
pro zájemce o dodavatelské zhotovení soukromé části kanalizační přípojky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za 
uplynulou část roku 2020. 



 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vytvoření pracovních příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací pro rok 2020 dle aktuální situace s cílem maximálního využití 
podmínek stanovených úřadem práce. 
 
Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
V Kamenci u Poličky dne 6. 2. 2020. 
 
 
 
Zapisovatel:   Mgr. Hana Švandová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   

Ing. Jan Mlynář 
 
 
Ing. Stanislav Urban 


