
Zápis číslo 13 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

konaného dne 10. 9. 2020 v sále v budově pohostinství v Kamenci u Poličky. 
 
Přítomni: Petr Šváb, Lenka Ondráková, Bc. Vladimír Andrlík, Ing. Jan Mlynář, Mgr. Hana 
Švandová, Irena Chroustovská DiS., Ing. Stanislav Urban, Luboš Kadidlo 
 
Omluveni: Michal Popelka 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 20.30 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel:   Mgr. Hana Švandová 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Vladimír Andrlík, Ing. Stanislav Urban  
Návrhová komise:  Lenka Ondráková, Irena Chroustovská DiS. 

Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 

2. Rozpočtové opatření číslo 3/2020 
 3. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje 
 4. Majetkoprávní záležitosti 

 5. Různé 
 6. Diskuse 
 7. 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 24. 6. 2020. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje a investiční akce v obci 
2.1 Dotace na výstavbu splaškové kanalizace  

Starosta obce informoval o schválení dotace z prostředků Pardubického kraje 
v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství na podporu výstavby 
splaškové kanalizace v obci Kamenec u Poličky. Schválena byla dotace v maximální možné 
výši a to 2.045.000,- Kč. Podmínkou je schválení smlouvy o poskytnutí dotace. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  



Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/20/23813 ve výši 2.045.000,- Kč jako investiční dotaci na akci Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace. 
 
2.2 Další informace ke stavbě splaškové kanalizace 
 Starosta obce informoval o konečných nákladech stavby ve vztahu i k nově přijaté 
dotací. 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 nyní ve výši 45.077.675,82 Kč, složeno z částky 
6.045.000,- 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. 

Vlastní zdroje obce vložené do stavby kanalizace jsou ve výši 22.143.483,24 Kč. 
Splátka úvěru je nyní ve výši 147.000,- Kč měsíčně. 
 Starosta obce informoval o odstraňování vad a nedostatků. Dále starosta podal 
informace o provozu kanalizace a připojování nemovitostí. Za měsíc srpen obec na ČOV 
Polička předala k vyčištění 1.402 m3 splaškových vod a zaplatila za čištění částku 31.096,36 
Kč. Ke dni konání zasedání je připojeno celkem 163 domů včetně školy v Sádku, areálu Pod 
Lipou a budovy OÚ.  
 Starosta obce pochválil všechny majitele nemovitostí v obci za dobrý přístup při 
realizaci jednotlivých kanalizačních přípojek. 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 a stavu realizace domovních kanalizačních přípojek. 
 
2.3 Dotace na veřejné osvětlení u hlavní silnice 

Starosta obce informoval o další schválené žádosti o dotaci z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje pro rok 2020 – dotace na nové veřejné osvětlení podél hlavní 
komunikace II/353. Výše dotace 80.000,- Kč s podmínkou, že dotace tvoří maximálně 50% 
celkových nákladů. Podmínkou je stavební dokončení v letošním roce a nejdříve schválení 
smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace bude vyúčtována za provedené práce ve III. etapě 
výstavby chodníků s veřejným osvětlením. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o poskytnutí dotace z 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2020 ve výši 80.000,- Kč na akci 
Veřejné osvětlení podél hlavní komunikace II/353. 
 
2.4 Další informace ke stavbě chodníků 

Starosta obce informoval o dokončení stavby chodníků. Celkové náklady na 
výstavbu III.etapa byly ve výši 5.850.388,34 Kč. Proti původní smlouvě se podařilo ušetřit 
náklady ve výši 56.075,66 Kč. Starosta obce dále informoval o odstraňování vad a 
nedostatků. Následně byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu stavebních prací 
akce Chodník v obci Kamenec u Poličky – III. etapa a konečných nákladech stavby. 
 
 



2.5 Informace k rekonstrukci silnice II/353 
Starosta obce také informoval o rekonstrukci silnice II/353 v naší obci. Poděkoval 

všem za trpělivost při dopravních omezeních a za celkovou spolupráci. Informoval o řešení 
nedostatků, zejména u dešťových vpustí 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o Rekonstrukci silnice 
II/353. 
 
Bod 3. Majetkoprávní záležitosti 
3.1 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 
umístění stavby 

Starosta obce informoval o návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a dohodě o umístění stavby číslo IV-12-2020837/VB/2, Kamenec u 
Poličky, p.č. 255/1, knn. 

 Dotčenými pozemky v majetku obce je pozemek p.p.č. 1948/17. Jedná se o přívod 
elektrické energie k plánované novostavbě rodinného domu. Předpokládaná délka vedení 
po pozemcích obce je cca. 14 m. Věcné břemeno dle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou 
náhradu ve výši 180,- Kč za bm kabelového vedení, minimálně však za 1000,- Kč. Trasa 
vedení pod místní komunikací bude provedena protlakem za dodržení podmínek provedení. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo IV-12-2020837/VB/2, Kamenec u 
Poličky, p.č. 255/1, knn. Věcné břemeno dle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu 
ve výši 180,- Kč za bm kabelového vedení, minimálně však za 1000,- Kč. 
 
3.2  Cyklostezka k Masokombinátu 
 Starosta navázal na předchozí zasedání zastupitelstva obce a připomenul schválení 
směny pozemků v majetku obce s městem Poličkou za účelem realizace cyklostezky 
k Masokombinátu. Směňované pozemky v majetku obce p.p.č. 1301/1, 1301/2 a 1302/1 jsou 
součástí Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 24. 9. 2015. Vzhledem k jejich směně za 
jiné pozemky bude doplněna výše uvedená Smlouva o zemědělském pachtu o dodatek číslo 
1 s uvedením správných pozemků v majetku obce. Tento dodatek bude uzavřen až po 
dohodě s pachtýřem pozemků v majetku města Poličky a po provedení vkladu vlastnického 
práva k dotčeným pozemkům v katastru nemovitostí. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro uzavření dodatku číslo 1 k Pachtovní 
smlouvě ze dne 24. 9. 2015. 
 
3.3  Lokalita pozemku p.p.č. 1933/1 

Starosta obce navázal na předchozí zasedání a informoval o aktuální situaci se 
zaměřením skutečných hranic pozemku v majetku obce p.p.č. 1933/1 v lokalitě osady 
Jelínek. Po projednání se všemi majiteli pozemků bude navržen a následně zpracován nový 
geometrický plán, který navrhne rozdělení pozemků v dané lokalitě dle skutečného 
používání. Následně byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav a další postup při řešení majetkoprávního 
vypořádání v lokalitě pozemku p.p.č. 1933/1. Rozhodnutí o majetkoprávním vypořádání 
bude provedeno na některém z příštích zasedání po geodetickém zpracování. 



Bod 4. Různé 
4.1 Rekonstrukce školy v Sádku 

Starosta obce informoval o probíhající rekonstrukci školy. Informoval o nutném 
přemístění provozu do náhradních prostor, které se muselo provést v měsíci srpnu. Základní 
škola se na dobu stavby přestěhovala do prostorů Obecního úřadu v Sádku, Mateřská škola 
do naší budovy obecního úřadu. Pro její provoz se využívá první patro budovy. Půjčování 
společenského sálu na víkendové pronájmy není zastaveno, pouze vyžaduje přemístění 
vybavení školky mimo společenský sál. Půjčování je tak možně až v pátek nejdříve po 16 
hodině s následným převzetím zpět po provedeném úklidu v neděli do 16 hodin. Stravování 
dětí je řešeno vařením v budově OÚ v Sádku s převozem jídla pro školku do Kamence. 
Převoz jídla zajišťují střídavě po týdnu obec Sádek a obec Kamenec. 
 Z technických záležitostí je při rekonstrukci školy nutné mimo původní rozpočet 
stavby vyměnit kompletní rozvod vody a topení v celé budově. K financování nákladů 
z vlastních zdrojů ve výši ½ podílu na každou obec je navržena dohoda obou obcí. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o rekonstrukci školy 
v Sádku a schvaluje 8-mi hlasy pro dohodu obou obcí o financování ½ podílu vlastních 
prostředků z rozpočtu obce Kamenec u Poličky obci Sádek. 
 
4.2 Projednání závěrečného účtu za rok 2019 svazku obcí Vodovody Poličsko 

Starosta obce informoval o závěrečném účtu svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 
2019. Hospodaření svazku za rok 2019 bylo přezkoumáno finančním odborem krajského 
úřadu s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Návrh závěrečného účtu a výsledek 
kontroly hospodaření byl schválen členskou schůzí svazku dne 30. 6. 2020. Následně byl 
dán prostor pro dotazy. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2019. 
 
Bod 5. Rozpočtové opatření číslo 3/2020 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 3/2020, 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. 8. 2020. Příjmy ve výši 
10.781.009,89 Kč a výdaje ve výši 15.831.758,63 Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi.  

Rozpočtové opatření číslo 3/2020 bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
Bod 6. Diskuse 
 Starosta obce v diskusi poděkoval všem za spolupráci v předchozím období, které 
bylo z hlediska rozsahu všech stavebních prací velmi náročné. V následné diskusi zaznělo 
poděkování ze strany občanů členům zastupitelstva obce za dosavadní zvládnutí všech 
investičních akcí realizovaných v posledních dvou letech. V nejbližším období nás čeká další 
velmi náročné období s dokončením investičních akcí z hlediska vyúčtování všech dotací a 
zejména také majetkoprávní vypořádání všech dotčených pozemků.  
 
 



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 Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/20/23813 ve výši 2.045.000,- Kč jako investiční dotaci na akci Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace. 
 
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 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2020 ve výši 80.000,- Kč na akci 
Veřejné osvětlení podél hlavní komunikace II/353. 
 
5) 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 konečných 
nákladech stavby. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
Rekonstrukci silnice II/353. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo IV-12-2020837/VB/2, Kamenec u 
Poličky, p.č. 255/1, knn. Věcné břemeno dle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu 
ve výši 180,- Kč za bm kabelového vedení, minimálně však za 1000,- Kč, dotčeným 
pozemkem v majetku obce je pozemek označený jako p.p.č. 1948/17. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření dodatku číslo 1 k Pachtovní 
smlouvě ze dne 24. 9. 2015. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
rekonstrukci školy v Sádku a schvaluje dohodu obou obcí o financování ½ podílu vlastních 
prostředků z rozpočtu obce Kamenec u Poličky obci Sádek. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2019. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2020. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí stav a další postup při řešení 
majetkoprávního vypořádání v lokalitě pozemku p.p.č. 1933/1. Rozhodnutí o 
majetkoprávním vypořádání bude provedeno na některém z příštích zasedání po 
geodetickém zpracování. 
 



Usnesení bylo schváleno 8-mi hlasy pro. 
 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 10. 9. 2020. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Mgr. Hana Švandová 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   

Bc. Vladimír Andrlík 
 
 

 
Ing. Stanislav Urban  
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