
Zápis číslo 11 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

konaného dne 15. 4. 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, 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:  Irena Chroustovská DiS., Michal Popelka 
Návrhová komise:  Ing. Jan Mlynář, Ing. Stanislav Urban 

Složení bylo přijato 9-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 

2. Závěrečný účet obce za 2019 
3. Rozpočtové opatření číslo 1/2020 
4. Splašková kanalizace – připojovaní a provoz 

 5. Různé 
 6. Diskuse 
 7. Usnesení 

Program zasedání byl přijat 9-ti 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 6. 2. 2020. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Závěrečný účet obce za rok 2019 

Starosta obce informoval, že dne 12. 3. 2020 proběhlo v naší obci přezkoumání 
hospodaření pracovnicemi Krajského úřadu, když byly kontrolovány kromě hospodaření 
obce a také písemnosti spojené s chodem úřadu. Přezkoumáním nebylo zjištěno žádných 
pochybení a závad. Po provedeném přezkoumání tak mohl být sestaven závěrečný účet 
obce za rok 2019, který byl dne 13. 2. 2020 vyvěšen na úřední desce obce v listinné i 
elektronické podobě. Starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za rok 
2019 včetně jeho příloh a s podklady pro roční účetní závěrku za rok 2019 včetně 
seznámení s hospodařením obce. 



Příjmy obce v roce 2019 byly ve výši 59.422.000,- Kč, výdaje ve výši 85.607.000,- Kč 
Získané dotace v roce 2019 byly ve výši 38.941.891.66 Kč. Zůstatek na bankovních účtech 
k 31. 12. 2019 byl celkem 17.962.616,42 Kč. 

Dále bylo předloženo ke schválení proúčtování výsledku hospodaření obce z hlavní 
činnosti obce za rok 2019 - výsledek hospodaření 4.144.417,79 Kč převést na účet 432 - 
nerozdělený zisk z minulých let. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2019 a Roční účetní závěrka obce za rok 2019 byla schválena 9-ti hlasy 
pro. 
 
Bod 3. Splaškové kanalizace 
3.1 Informace k dokončení stavby 
 Starosta obce informoval o dokončení stavby splaškové kanalizace a jejím převzetí 
dne 7. 2. 2020. Informoval o vadách a nedostatcích nebránících provozu díla, které se týkají 
dokončení terénních úprav, které nebylo možné provést v zimním období a na kterých se 
nyní pracuje. Celkové uhrazené náklady stavební části stavby dle smlouvy o dílo jsou ve 
výši 67.221.159,06 Kč bez DPH. 
 Na stavbu splaškové kanalizace byl dne 27. 3. 2020 vydán kolaudační souhlas a 
kanalizační síť byla uvedena do provozu. Dále bylo Krajským úřadem Pardubického kraje 
obci vydáno povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu. Mohla tak být 
zahájena realizace domovních kanalizačních přípojek. Při ní bude vždy probíhat kontrola 
provedení kanalizační přípojky s pořízením fotodokumentace a s potvrzením požadovaných 
dokumentů. Termín pro připojení všech nemovitostí je do 30. září 2020. Následně byl dán 
prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu akce Kamenec u 
Poličky – splašková kanalizace. 
 
3.2 Provozování splaškové kanalizace 
 Starosta obce nejdříve připomenul, že splaškovou kanalizaci bude obec v následném 
běžném provozu provozovat ve vlastní režii obce bez prostředníka tzn. bez externího 
provozovatele. Všechny smluvní dokumenty a platby do majitelů nemovitostí vyřizuje pouze 
naše obec. Starosta obce představil cenovou kalkulaci vlastního provozování splaškové 
kanalizace s výslednou cenou účtovaného stočného ve výši 41,67 Kč/m3 bez DPH 
s platností pro rok 2020. DPH je pro stočné do 30. 4. 2020 ve výši 15%, od 1. 5. 2020 10%. 
Účtovacím obdobím pro stočné bude kalendářní rok tzn. období 1. 1. – 31. 12. Odečet stavu 
spotřeby z vodoměrů bude proveden ze strany obce začátkem prosince s vyúčtováním 
v lednu následujícího roku.  

Dále byla představeny varianty účtování stočného v případě vlastního zdroje vody. 
Majitelé nemovitostí budou mít možnost buď ponechat zdroj vlastní vody bez měření a obec 
bude stočné účtovat dle stanovení roční spotřeby vody dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (stanovená roční spotřeba 35 m3 na jednu osobu v rodinném 
domě). Druhou možností je požádání obce o měření spotřeby vody z vlastního zdroje vody 
nebo odpočtu vody pro využití pitné vody mimo splaškovou kanalizaci. Obec následně zajistí 
provedení montáže vodoměru odborně způsobilou osobou. Vodoměry pro tento účel pořídí 
obec a budou v jejím vlastnictví po celou dobu používání. Budou opatřeny plombou obce pro 
zabránění nedovolené manipulace a po 6-ti letech proběhne jejich kalibrace. Pro používání 
vodoměrů ve vlastnictví obce byl předložen návrh ceny servisního poplatku ve výši 420,- Kč 
za rok včetně DPH, který zahrnuje náklady obce na pořízení vodoměru, jeho montáž, servis 



a kalibraci po 6-ti letech provozu. Obec bude servisní poplatek účtovat jednou ročně při 
vyúčtování stočného. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro kalkulační vzorec pro platbu stočného 
s cenou stočného ve výši 41,67 Kč/m3 bez DPH a úhradu servisního poplatku ve výši 420,- 
Kč s DPH za rok v případě používání vodoměru v majetku obce Kamenec u Poličky pro 
měření spotřeby vody pro nemovitost z vlastního zdroje vody nebo pro případy odpočtu vody 
pro využití pitné vody s následným odtokem mimo splaškovou kanalizaci. Výše uvedené 
ceny platí pro rok 2020 a platí pro všechny nemovitosti připojené ke splaškové kanalizaci 
obce Kamenec u Poličky. Účtovacím obdobím je kalendářní rok. 
 
3.3 Připojování nemovitostí ke splaškové kanalizaci 
 Starosta obce informoval o dokumentech, jejichž vyplnění a potvrzení je vyžadováno 
od majitelů nemovitostí při připojování ke splaškové kanalizaci. Jedná se o Čestné 
prohlášení s technickými podmínkami připojení a následně Přihláška odběrného místa. Na 
základě přihlášky bude s majitelem připojované nemovitosti podepsána Smlouva o odvádění 
splaškových vod, ve které jsou mimo stanovení podmínek odvádění splaškových vod také 
stanoveny podmínky používání vodoměrů v majetku obce pro měření vlastního zdroje vody 
nebo pro případy odpočtu vody pro využití pitné vody s následným odtokem mimo 
splaškovou kanalizaci (například použití pro hospodářská zvířata). Vzor smlouvy byl 
představen ke schválení. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro vzor Smlouvy o odvádění odpadních vod 
mezi obcí Kamenec u Poličky a majitelem nemovitosti, připojené ke splaškové kanalizaci 
obce Kamenec u Poličky. 
  
Bod 4. Různé 
4.1 Pohostinství – omezení provozu 
 Starosta obce informoval o aktuální situaci, kdy nařízením vlády k zabránění šíření 
nemoci COVID-19 byl omezen provoz pohostinství. Informoval o jednání s nájemcem 
pohostinství a navrhnul ke schválení pomoc obce ke zvládnutí tohoto mimořádného stavu. 
Bylo navrženo odpuštění nájmu po dobu uzavření provozu, úhrada záloh za dodávku energií 
a v krajním případě možnost uzavření smluvních vztahů s dodavateli energií přímo obcí. 
Úhradu záloh energií a případně úhradu za spotřebované energie nájemce obci uhradí do 
konce kalendářního roku 2020. K realizaci výše uvedených opatření byly k uzavření 
navrženy Dodatky číslo 1 a 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

Zastupitelstvo obce 9-ti hlasy pro schvaluje pro případ dlouhodobého uzavření 
provozu pohostinství z důvodu nařízení vlády k zabránění šíření nemoci COVID-19 uzavření 
Dodatku číslo 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí o ukončení smluvních 
vztahů nájemce s dodavateli energií a o uzavření smluvního vztahu s dodavateli energií pro 
budovu pohostinství přímo obcí Kamenec u Poličky. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Dodatek číslo 2 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a movitých věcí s odpuštěním nájmu pro nájemce pohostinství v majetku 
obce včetně úhrady záloh za dodávku plynu a elektrické energie za nájemce ze strany obce 
se stanovením termínu pro splacení uhrazených záloh, a to za měsíce ve kterých je 
uzavření provozu pohostinství nařízeno nařízením vlády k zabránění šíření nemoci COVID-
19. 
 
 



4.2 Příspěvek Oblastní charitě Polička na rok 2020 
Starosta obce informoval o žádosti Oblastní charity Polička na poskytnutí příspěvku 

na zajištění sociálních služeb. Příspěvek by byl poskytnut na základě Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace ve výši 15.000,- Kč na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou Polička, 
Vrchlického 22, 572 01 Polička, IČ: 49325515. 
 
4.3 Příspěvek na zajištění služby poskytování domácí zdravotní péče 

Starosta obce informoval o žádosti o příspěvek paní Pavlíny Telecké na zajištění 
služby poskytování domácí zdravotní péče. Příspěvek by byl poskytnut na základě 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na zajištění služby poskytování domácí zdravotní péče 
s paní Pavlínou Teleckou, Široký Důl 123, 572 01 Polička, IČO: 62032119.  
 
4.4 Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny 

Starosta obce informoval o pokračování spolupráce obcí ve sdružování prostředků 
na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Starosta obce podal návrh 
poskytnout pro rok 2020 stejnou částku jako v roce předchozím 5,- Kč na obyvatele k 1. 1. 
2020 tj. 543 x 5,- = 2.715,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro uzavření Smlouvy o sdružování 
prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a příspěvek ve 
výši 5,- Kč na obyvatele obce tj. příspěvek pro rok 2020 ve výši 2.715,- Kč. 
 
4.5 Smlouva o zřízení věcného břemene 
 Starosta obce informoval o návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene na STL 
plynovodní přípojku o délce 4,02 m pro dům čp. 143. Jedná se plynovodní přípojku 
realizovanou z hlavního plynovodního potrubí, které je vedeno v místní komunikaci. 
Praktická realizace přípojky byla provedena v listopadu 2019 před pokládkou asfaltového 
povrchu komunikace po realizaci splaškové kanalizace. Jednorázová náhrada je navržena ve 
výši 1.000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Smlouvu o zřízení věcného břemene na 
STL plynovodní přípojku o délce 4,02 m pro dům čp. 143 Kamenec u Poličky, stavba 
9900102481 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč. 

 
4.6 Palivové dřevo 
 Starosta obce informoval o situaci se zpracováním dřeva v obecním lese. 
V souvislosti s kůrovcovou kalamitou má obec přebytek palivového dřeva. Byl podán návrh 
na prodej palivového dřeva v nezpracované podobě za cenu 350,- Kč/m3 bez DPH 
s dopravou v rámci obce. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro prodejní cenu palivového dřeva 350,- 
Kč/m3 bez DPH včetně dopravy v rámci obce Kamenec u Poličky. 
 
4.7 Projekt „Kompostéry pro Kamenec u Poličky“ 
 Starosta obce informoval o dodávce kompostérů v rámci úspěšně podané žádosti o 
dotaci. Vzhledem k omezujícím podmínkám pohybu osob a dodržování všech opatření jsme 
kompostéry zatím předávali pouze individuálně. Hromadné vydávání kompostérů bychom 



chtěli uskutečnit v pátek 1. 5. 2020 v budově pro komunální techniku pod areálem 
společnosti Kytos. Při předávání kompostéru bude s každým jeho uživatelem podepisována 
Smlouva o výpůjčce kompostéru na dobu 5 let, ve které musí být také vyznačeno umístění 
kompostéru na konkrétním pozemku. Vzor Smlouvy o výpůjčce kompostéru byl předložen ke 
schválení. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro vzor Smlouvy o výpůjčce kompostéru 
z projektu „Kompostéry pro Kamenec u Poličky“. 
 
Bod 5. Rozpočtové opatření číslo 1/2020 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 1/2020, které 
si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
současného vývoje příjmů a skutečných výdajů v roce 2020. Starosta obce dále informoval o 
vývoji rozpočtu obce k 31. 3. 2020 - příjmy ve výši 2.173.350,96 Kč a výdaje 8.080.193,77 
Kč.. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 1/2020 bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
Bod 6. Diskuze 
 Starosta obce v diskuzi informoval o probíhající rekonstrukci silnice II/353 v obci. 
Práce na opravě komunikace zatím probíhají za plného provozu pouze se sníženou rychlostí 
na 30 km/h v celé obci a jen s řízením pracovníky stavby v daném pracovním místě. Zatím 
není ustanovena ani objízdná trasa pro tranzitní dopravu. Na poslední fázi opravy, 
asfaltování konečné finální vrstvy v letních měsících, je plánována úplná uzavírka celé 
komunikace pro veškerý provoz. Poprosil všechny o maximální ohleduplnost a spolupráci při 
všech dopravních omezeních. Upozornil také na zvýšený provoz na místních komunikacích, 
které budou stále více využívány jako objízdné trasy místo hlavní komunikace. Zmínil 
především potřebu dodržování omezené rychlosti a maximální opatrnost z hlediska velkého 
pohybu osob a to zejména dětí. 
 
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 celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2019, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje proúčtování výsledku hospodaření 
obce z hlavní činnosti obce za rok 2019 takto: - výsledek hospodaření 4.144.417,79 Kč 
převést na účet 432 - nerozdělený zisk z minulých let. Zastupitelstvo obce Kamenec u 
Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje kalkulační vzorec pro platbu stočného 
s cenou stočného ve výši 41,67 Kč/m3 bez DPH a úhradu servisního poplatku ve výši 420,- 



Kč s DPH za rok v případě používání vodoměru v majetku obce Kamenec u Poličky pro 
měření spotřeby vody pro nemovitost z vlastního zdroje vody nebo pro případy odpočtu vody 
pro využití pitné vody s následným odtokem mimo splaškovou kanalizaci. Výše uvedené 
ceny platí pro rok 2020 a platí pro všechny nemovitosti připojené ke splaškové kanalizaci 
obce Kamenec u Poličky. Účtovacím obdobím je kalendářní rok. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vzor Smlouvy o odvádění odpadních 
vod mezi obcí Kamenec u Poličky a majitelem nemovitosti, připojené ke splaškové 
kanalizaci obce Kamenec u Poličky. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pro případ dlouhodobého uzavření 
provozu pohostinství z důvodu nařízení vlády k zabránění šíření nemoci COVID-19 uzavření 
Dodatku číslo 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí o ukončení smluvních 
vztahů nájemce s dodavateli energií a o uzavření smluvního vztahu s dodavateli energií pro 
budovu pohostinství přímo obcí Kamenec u Poličky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dodatek číslo 2 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a movitých věcí s odpuštěním nájmu pro nájemce pohostinství v majetku 
obce včetně úhrady záloh za dodávku plynu a elektrické energie za nájemce ze strany obce 
se stanovením termínu pro splacení uhrazených záloh, a to za měsíce ve kterých je 
uzavření provozu pohostinství nařízeno nařízením vlády k zabránění šíření nemoci COVID-
19. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou 
Polička, Vrchlického 22, 572 01, IČ: 49325515.  
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na zajištění služby poskytování domácí zdravotní péče 
s paní Pavlínou Teleckou, Široký Důl 123, 572 01 Polička, IČO: 62032119. 
  
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o sdružování 
prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a příspěvek ve 
výši 5,- Kč na obyvatele obce tj. příspěvek pro rok 2020 ve výši 2.715,- Kč. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
na STL plynovodní přípojku o délce 4,02 m pro dům čp. 143 Kamenec u Poličky, stavba 
9900102481 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodejní cenu palivového dřeva 350,- 
Kč/m3 bez DPH včetně dopravy v rámci obce Kamenec u Poličky. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2020. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vzor Smlouvy o výpůjčce kompostéru 
z projektu „Kompostéry pro Kamenec u Poličky“. 
 
Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 



 
 
V Kamenci u Poličky dne 15. 4. 2020. 
 
 
 
Zapisovatel:   Hana Švandová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Irena Chroustovská DiS. 
 
 
 
   Michal Popelka 
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