
Zápis číslo 12 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

konaného dne 24. 6. 2020 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 

 
Přítomni: Petr Šváb, Lenka Ondráková, Bc. Vladimír Andrlík, Ing. Jan Mlynář, Mgr. Hana 
Švandová, Irena Chroustovská DiS., Ing. Stanislav Urban, Michal Popelka 
 
Omluveni: Luboš Kadidlo 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 21.30 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel:   Mgr. Hana Švandová 
Ověřovatelé zápisu:  Lenka Ondráková, Bc. Vladimír Andrlík 
Návrhová komise:  Ing. Jan Mlynář, Ing. Stanislav Urban 

Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Stavební akce v obci – chodník, kanalizace, rekonstrukce silnice II/353 
 3. Majetkoprávní záležitosti 
 4. Rozpočtové opatření číslo 2/2020 
 5. Závěrečné účty svazků obcí za rok 2019 
 6. Různé 
 7. Diskuse 
 8. Usnesení 

Program zasedání byl přijat 8-mi hlasy pro a 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 15. 4. 2020. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Stavební akce v obci – chodník, kanalizace, rekonstrukce silnice II/353 
2.1 Stavba chodníků 

Starosta obce informoval o stavu stavebních prací při stavbě chodníku ve III. etapě 
výstavby včetně veřejného osvětlení. Celkem byly v této etapě k dnešnímu dni provedeny 
práce za 5.052.507,56 Kč. Celková cena v uzavřené smlouvě o dílo je ve výši 5 906 464,- 
Kč. Na základě odvedených prací a do konce stavby zbývajících prací včetně započítání 
víceprací a méněprací byl připraven dodatek smlouvy o dílo se sníženou celkovou cenou 
díla dle skutečně odvedených prací ve výši 5.850.388,34 Kč včetně DPH. Před hlasováním 
byl dán prostor pro diskusi. V diskusi vystoupila paní Drašarová s připomínkou k výšce 
zahradního obrubníku u chodníku před vchodem do domu. Starosta obce podal vysvětlení -
chodník je zde proveden dle projektu s vodící linií 6 cm. Po dokončení kompletní stavby 



chodníků bude na místě dohodnuta schůzka s projektantem a pokusíme se najít 
nejvhodnější řešení pro bezproblémové užívání.      

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu stavebních prací 
akce Chodník v obci Kamenec u Poličky – III. etapa a schvaluje 8-mi hlasy pro uzavření 
dodatku smlouvy o dílo na III. etapu výstavby s celkovou cenou díla dle skutečně 
provedených prací. 
 
2.2 Stavba splaškové kanalizace 
 Starosta obce informoval o financování dokončené stavby splaškové kanalizace. 
Celkové uhrazené náklady stavební části stavby dle smlouvy o dílo jsou ve výši 
67.221.159,06 Kč bez DPH. Za ostatní náklady – autorský a technický dozor, koordinátor 
BOZP, administrace dotace bylo zaplaceno 1.060.000,- Kč. Dle uzavřených smluv zbývá 
uhradit 30.000,- Kč za vyhotovení závěrečného vyhodnocení a závěrečnou zprávu. 

Celková výše přijatých dotací je k dnešnímu dni ve výši 43.032.675,82 Kč, složeno 
z částky 4.000.000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje a z částky 39.032.675,82 Kč 
z Operačního programu životní prostředí. Z OPŽ bychom měli ještě obdržet dotaci ve výši 
19.125,05 Kč, z rozpočtu kraje máme požádáno o dotaci ve výši 2.045.000,- Kč, která není 
zatím schválena. 

Naše obec prozatím vložila do stavby kanalizace z vlastních zdrojů 24.188.483,24 
Kč, které čerpala z poskytnutého úvěru. Splátka úvěru je nyní ve výši 147.000,- Kč měsíčně. 
 Starosta obce dále informoval o odstraňování vad a nedostatků. V následné diskusi 
byla zmíněna problematika tras kanalizace v loukách podél Bílého potoka, které jsou stále 
podmáčené, nelze se po nich pohybovat se zemědělskou technikou a provést senoseč. 
Uvedené problémy výrazně zhoršuje letošní počasí. Obec se tímto zabývá, bohužel nemá 
nyní žádné řešení pro okamžité odstranění těchto problémů. 
 V další části starosta podal informace o provozu kanalizace a připojování 
nemovitostí. Za měsíc květen obec na ČOV Polička předala k vyčištění 472 m3 splaškových 

vod a zaplatila za čištění částku 10.468,96 Kč. Ke dni konání zasedání je připojeno celkem 
101 domů.  
 Starosta obce pochválil všechny majitele nemovitostí v obci za velice dobrý přístup a 
snahu při realizaci jednotlivých kanalizačních přípojek. Od počátku měsíce dubna 
připojování běží rychlým tempem a hlavně s pozitivním přístupem. Probíhají kontroly 
provedení kanalizačních přípojek s pořízením fotodokumentace a následné podepisování 
podpisování smluv o odběru splaškových vod. Termín pro připojení všech nemovitostí je do 
30. září 2020. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace a stavu realizace domovních kanalizačních 
přípojek. 
 
2.3 Rekonstrukce silnice 
 Starosta obce informoval o stavu probíhajících prací. Informoval o rozhodnutí 
neprovádět při současné rekonstrukci opravu opěrné zdi proti domu čp. 156. Generální 
oprava zdi bude připravena až na základě nového projektového řešení. Zásadní dopravní 
omezení provozu bude od poloviny července do neděle 30. srpna. Na hlavní silnici bude 
zákaz vjezdu všech vozidel s vyjímkou dopravní obsluhy. Pro místní dopravu budou 
používány místní komunikace. Pro zajištění příjezdu do firmy Kytos a také jako dopravní 
spojnici mezi středem obce a silnicí I/34 bude upravena a zprovozněna spojovací cesta 



s výjezdem u železničního přejezdu. Prodejna potravin a pohostinství budou v provozu až 
do poslední fáze opravy – zavřeno bude od 17.8. do 30.8.¨ 

Autobusová doprava bude omezena od 16.7. do neděle 30.8. V obci v tomto období 
bude v provozu pouze městská doprava firmy Zlatovánek dle jízdního řádu s trasou jízdy po 
místních komunikacích. Zastávky tak budou provizorně posunuty – horní zastávka na 
křižovatku u čp. 2, zastávka OÚ na křižovatku u čp. 36. Obec dále zajistí vozidlem hasičů 
dopravu ve 12.00 do Poličky a ve 12.15 z Poličky. 

Svoz odpadů probíhá a bude i nadále probíhat podle stanovených termínů 
s operativní dohodou vždy podle aktuální situace tak, aby všechna místa byla obsloužena. 
 Informoval dále o rekonstrukci úseku hlavní komunikace od křižovatky u Tylova 
domu až po začátek opravovaného úseku v naší obci. Dopravní omezení v tomto úseku 
budou vždy koordinována s opravami v naší obci tak, aby provoz byl vždy možný. 
 O aktuálních informacích jsou občané informováni formou letáků do domácností a 
informacemi na plakátovacích plochách. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu Rekonstrukce 
silnice II/353 a o navrhovaném dopravním omezení. 
 
Bod 3. Majetkoprávní záležitosti 
3.1  Cyklostezka k Masokombinátu 
 Starosta informoval o žádosti města Poličky na směnu pozemků ve vlastnictví obce a 
města. Ze strany města je účelem směny získání pozemku v lokalitě plánované cyklostezky 
k Masokombinátu. Pro zajištění pozemků potřebných pro vlastní stavbu od jednotlivých 
vlastníků potřebuje město získat pozemky od naší obce pro možné nabízení další směny 
současným vlastníkům. 

V dané lokalitě vlastní obec pozemky p.p.č. 1301/1, 1301/2 a 1302/1 o  celkové 
výměře 21 664 m2 (součást Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 24. 9. 2015). Město 
Polička pro směnu navrhuje pozemky ve svém vlastnictví p.p.č. 3375 a 3377/1  v k.ú. 
Polička o celkové výměře 21 771 m2 (součást Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 31. 1. 
2014), umístěné v těsném sousedství s k.ú. Kamenec u Poličky v blízkosti osady Jelínek. 
Návrh na směnu pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 8. 6. 2020. Poplatek za 
vkladové řízení uhradí město Polička. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro směnu pozemků ve vlastnictví obce 
Kamenec u Poličky p.p.č. 1301/1, 1301/2, 1302/1 v KÚ Kamenec u Poličky za pozemky ve 
vlastnictví města Poličky v KÚ Polička p.p.č. 3375, 3377/1. 
 
3.2  Žádosti o odkoupení části pozemku p.p.č. 1933/1 

Starosta obce informoval o žádostech na odkoupení částí z pozemku v majetku obce 
p.p.č. 1933/1 v lokalitě osady Jelínek. Jedná se o žádosti majitelů, jejichž pozemky s tímto 
obecním pozemkem přímo sousedí. Vzhledem k tomu, že nejsou v terénu jasné hranice 
pozemků, před rozhodnutím o majetkoprávním řešení musí být provedeno vytýčení hranic a 
zaměření skutečného stavu. Následně byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádosti o odkoupení části z pozemku p.p.č. 
1933/1. Rozhodnutí o majetkovém vypořádání bude provedeno na některém z příštích 
zasedání po zpracování zaměření skutečného stavu a případně geometrického plánu. 
 
3.3  Komunální technika - mulčovač 

Starosta obec informoval o potřebě schválení smlouvy o bezúplatném převodu 
mulčovače AGROMEC L150 z majetku Mikroregionu Poličsko do majetku obce. Mulčovač 



byl do naší obce pořízen před 5 lety z dotace Mikroregionu s podmínkou, že do vlastnictví 
obce bude převeden až po uplynutí v dotačních podmínkách stanovené době. Pořizovací 
hodnota byla 63.630,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o bezúplatném převodu 
mulčovače AGROMEC L150 z majetku Mikroregionu Poličsko do majetku obce Kamenec u 
Poličky. 
 
Bod 4. Rozpočtové opatření číslo 2/2020 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 2/2020, 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. 5. 2020 - příjmy ve výši 7.452.651,02 Kč a výdaje 10.710.569,96 
Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 2/2020 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 5. Závěrečné účty svazků obcí za rok 2019 - AZASS a Mikroregion Poličsko 
5.1 AZASS 

Starosta obce informoval o závěrečném účtu svazku obcí AZASS za rok 2019. 
Hospodaření svazku za rok 2019 bylo přezkoumáno, v souladu s § 53 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
finančním odborem krajského úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Návrh 
závěrečného účtu byl projednán kontrolním orgánem SO AZASS - kontrolní komisí a 
výborem SO AZASS a doporučen jimi ke schválení nejvyššímu orgánu svazku - členské 
schůzi SO AZASS. Ta závěrečný účet projednala a schválila na svém jednání dne 24. 6. 
2020. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí AZASS za rok 
2019. 
 
5.2. Mikroregion 

Starosta obce seznámil se závěrečným účtem svazku obcí Mikroregion Poličsko, 
z výroční zprávou a se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 se 
závěrem bez výhrad. Všechny tyto dokumenty byly projednány a schváleny na členské 
schůzi svazku 12. 6. 2020. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion 
Poličsko za rok 2019. 
 
Bod 6. Různé 
6.1 Škola Sádek 
 Starosta obce informoval o úspěchu žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy 
Základní a Mateřské školy v Sádku. Žadatelem o dotaci je obec Sádek, která je zřizovatelem 
školy. Termín pro realizaci do konce roku 2020. V předstihu bylo provedeno výběrové řízení 
na dodavatele stavby. Rozpočet stavby je 8.624.451,66 Kč s DPH. Výše dotace je 90%, tzn. 
vlastní zdroje 862 445,16 Kč. Další náklady jsou na vybavení kuchyně - rozpočet 
1 249 398,- Kč s DPH. Na tuto část je požádáno o další dotaci ve výši cca. 500.000,- Kč 
z MAS Poličsko. Práce musí být zahájeny co nejdříve v měsíci červenci. Provoz základní 
školy a mateřské školy bude každopádně omezen. Konkrétní omezení, rozsah a návrh 
řešení bude operativně nalezeno až po zahájení prací. Bylo navrženo, aby vlastní zdroje 
potřebné na uskutečnění rekonstrukce budovy a vybavení kuchyně byly děleny napůl mezi 



obě obce. Obec Sádek nejdříve náklady uhradí v plné výši a následně obci Kamenec u 
Poličky přeúčtuje ½ uhrazených nákladů. V tomto smyslu bude navržena dohoda obou obcí. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválenou žádost o dotaci na rekonstrukci 
školy v Sádku a schvaluje 8-mi hlasy pro financování ½ podílu vlastních prostředků 
z rozpočtu obce Kamenec u Poličky obci Sádek. 
 
6.2 Uzemní působnost MAS 
 Starosta obce informoval o potřebě schválení zařazení správního území naší obce 
do území působnosti MAS POLIČSKO z.s. v programovacím období 2021 – 2027. 
V letošním roce MAS musí splnit aktualizaci strategie MAS během příprav na nové 
programovací období 2021 – 2027. Jednou z podmínek je, že všechny obce naší MAS 
schválí zařazení svého správního území do území působnosti MAS POLIČSKO z.s. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje 8-mi hlasy pro zařazení svého 
správního území do území působnosti MAS POLIČSKO z.s. na programové období 2021 - 
2027.  
 
6.3 Řád veřejného pohřebiště obce Kamenec u Poličky 

Starosta obce informoval o povinnosti obce upravit a schválit nový Řád veřejného 
pohřebiště dle ustanovení platné legislativy. Potřebný souhlas s provedenými změnami byl 
Krajským úřadem Pardubického kraje vydán. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Řád veřejného pohřebiště obce 
Kamenec u Poličky. 
 
7.  Diskuse 

Starosta obce se v diskusi ohlédnul zpět za uplynulým obdobím, které bylo plné 
zákazů a omezení a vyjádřil přání, že v příštím období se již dostaneme ke společenským, 
sportovním a ostatním akcím, na které jsme byli v naší obci vždy zvyklí.  
 
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 zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Chodník v obci Kamenec u Poličky – III. etapa a schvaluje uzavření 
dodatku smlouvy o dílo pro III. etapu výstavby s celkovou cenou díla dle skutečně 
provedených prací. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace a stavu realizace domovních kanalizačních 
přípojek. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
Rekonstrukce silnice II/353 a o navrhovaném dopravním omezení. 
 



5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce 
Kamenec u Poličky p.p.č. 1301/1, 1301/2, 1302/1 v KÚ Kamenec u Poličky za pozemky ve 
vlastnictví města Poličky v KÚ Polička p.p.č. 3375, 3377/1. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí žádosti o odkoupení části 
z pozemku p.p.č. 1933/1. Rozhodnutí o majetkovém vypořádání bude provedeno na 
některém z příštích zasedání po zpracování zaměření skutečného stavu a případně 
geometrického plánu. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
mulčovače AGROMEC L150 z majetku Mikroregionu Poličsko do majetku obce Kamenec u 
Poličky. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2020. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregionu Poličsko za rok 2019. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí svazek obcí AZASS za rok 2019.
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí schválenou žádost o dotaci na 
rekonstrukci školy v Sádku a schvaluje financování ½ podílu vlastních prostředků z rozpočtu 
obce Kamenec u Poličky obci Sádek. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zařazení svého správního území do 
území působnosti MAS POLIČSKO z.s. na programové období 2021 - 2027.  
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce 
Kamenec u Poličky. 
 
Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 24. 6. 2020. 
 
Zapisovatel:   Mgr. Hana Švandová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   

Lenka Ondráková 
 
 
Bc. Vladimír Andrlík 
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