
Zápis číslo 14 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

konaného dne 17. 12. 2020 v sále v budově pohostinství v Kamenci u Poličky. 
 
Přítomni:  Petr Šváb, Lenka Ondráková, Bc. Vladimír Andrlík, Ing. Jan Mlynář, Mgr. Hana 
Švandová, Luboš Kadidlo, Michal Popelka 
 
Omluveni: Irena Chroustovská DiS., Ing. Stanislav Urban 
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:  Ing. Jan Mlynář, Lenka Ondráková 
Návrhová komise:  Michal Popelka, Bc. Vladimír Andrlík  

Složení bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Rozpočtové opatření číslo 4/2020 
 3. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2020 - svoz odpadu 

 4. Splašková kanalizace – kalkulace pro rok 2021 
 5. Rozpočet obce pro rok 2021 
 6. Střednědobý výhled obce na období 2022 až 2024 
 7. Majetkoprávní záležitosti 

 8. Různé 
 9. Diskuse 
 10. Usnesení 

Program zasedání byl přijat 7-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 10. 9. 2020. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Rozpo čtové opat ření číslo 4/2020 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 4/2020, které 
si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
skutečného vývoje příjmů a výdajů na konci kalendářního roku 2020. Starosta obce dále 
informoval o vývoji rozpočtu obce k 17. 12. 2020. Příjmy ve výši 15 892 695,76 Kč a výdaje 
ve výši 19 137 245,49 Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Rozpočtové opatření číslo 4/2020, 
kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu obce dle skutečného plnění na konci 
kalendářního roku 2020. 
 



Bod 3. Obecn ě závazná vyhláška 1/2020 o místním poplatku za prov oz systému 
shromaž ďování komunálních odpad ů 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2020 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů. 
 V návrhu nadále platí osvobození od poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném roce 
dosáhnou 17 a méně let věku, poplatníci, kteří v příslušném roce dosáhnou 80 a více let 
věku, poplatníci, kteří se po celý kalendářní rok zdržují mimo obec, poplatníci, kteří jsou 
úředně hlášeny na ohlašovně obce. 

Poplatníky jsou také osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 

Výše poplatku je navržena se zvýšením na částku 730,- Kč na poplatníka. Důvodem 
pro navýšení poplatku je zvýšení ceny ze strany poskytovatele služeb společnosti LIKO o 
84,- Kč na jednoho poplatníka – trvale přihlášeného obyvatele nebo dům v obci. Obec za 
jednoho poplatníka bude hradit částku 792,- Kč (navýšení ze 708,-). 

Celkové náklady obce za rok 2021 se očekávají ve výši 515 000,- Kč (platba LIKO 
včetně nebezpečných odpadů a pytlů na plasty + náklady svozu z nepřístupných míst + 
odvoz bioodpadu + odvoz olejů). 

Příjem obce za třídění odpadů od společnosti Ekokom se očekává ve výši 50 000,- 
Kč. Výběr poplatku se očekává ve výši 328 500,- Kč. Osvobozených poplatníků se 
předpokládá celkem 138 osob, doplatek obce z rozpočtu obce 136 500,- Kč. 

Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Obecně závaznou vyhlášku číslo 
1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Bod 4. Splašková kanalizace – kalkulace pro rok 202 1 
4.1 Předávané splaškové vody na ČOV Poli čka 
 Starosta obce informoval o kalkulačním vzorci s cenou předávaných splaškových 
vod k čištění na čistírně odpadních vod v Poličce. Pro rok 2021 je cena kalkulována na 
22,28 Kč/m3 bez DPH, tj. navýšení o 0,10 Kč proti roku 2020. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro kalkulační vzorec pro rok 2021 
předávaných splaškových vod k čištění v čistírně odpadních vod v Poličce s cenou ve výši 
22,28 Kč/m3 bez DPH. 
 
4.2 Kalkulace ceny pro vodné a sto čné pro rok 2021 
 Starosta obce představil kalkulaci ceny pro vodné a stočné pro rok 2021. Kalkulace 
vodného vychází z kalkulace provozovatele vodovodu společnosti VHOS Moravská Třebová 
se schválenou cenou Svazkem obcí Vodovody Poličsko ve výši 34,54 Kč/m3 bez DPH. 
Kalkulace stočného vychází z režimu vlastního provozování splaškové kanalizace obcí 
Kamenec u Poličky s výslednou cenou účtovaného stočného ve výši 41,82 Kč/m3 bez DPH. 
Pro používání vodoměrů ve vlastnictví obce byl předložen návrh na zachování ceny 
servisního poplatku ve výši 347,11 Kč za rok bez DPH, servisní poplatek bude účtován 
jednou ročně při vyúčtování stočného. Všechny výše uvedené ceny jsou navrženy 
s platností pro rok 2021. Účtovacím obdobím pro stočné je kalendářní rok tzn. období 1. 1. – 
31. 12., účtovacím obdobím pro vodné je období od srpna do srpna následujícího roku. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 



 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro kalkulační vzorec pro vodné a stočné 
s výslednou cenou vodného ve výši 34,54 Kč/m3 bez DPH, s výslednou cenou stočného ve 
výši 41,82 Kč/m3 bez DPH a cenu servisního poplatku v případě používání vodoměru 
v majetku obce Kamenec u Poličky ve výši 347,11 Kč za rok bez DPH. Uvedené ceny platí 
pro rok 2021 a platí pro všechny nemovitosti připojené ke splaškové kanalizaci obce 
Kamenec u Poličky. 
 
4.3 Plán financování obnovy kanalizace  
 Starosta obce představil plán financování obnovy kanalizace pro veřejnou potřebu 
Kamenec u Poličky na období 2020 – 2030. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro plán financování obnovy kanalizace pro 
veřejnou potřebu Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
Bod 5. Rozpo čet obce pro rok 2021 
 Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2021. Návrh 
rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 24. 11. 2020 a byl projednán finančním výborem. 
Běžné a daňové příjmy obce jsou rozpočtovány v nižší očekávané výši s přihlédnutím na 
připravované změny v rámci rozpočtu ČR, z dotací je rozpočtována již dříve schválená 
dotace na stavbu chodníku, kterou obce zatím neobdržela. Ve výdajích jsou rozpočtovány 
běžné výdaje obce ve výši standartního chodu obce. Větší částka je rozpočtována na 
opravu místních komunikací a na rekonstrukci školy v Sádku. Rozpočet je koncipován jako 
vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 14 450 000,- Kč a bude pravidelně aktualizován formou 
rozpočtových opatření. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro rozpočet obce pro rok 2021. 
 
Bod 6. St řednědobý výhled rozpo čtu obce na období 2022 až 2024  
 Starosta obce informoval o povinnosti obce mít sestavený a schválený střednědobý 
výhled rozpočtu obce na 2 až 5 let. Předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na 
roky 2022, 2023 a 2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán finančním 
výborem. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro střednědobý výhled rozpočtu obce na 
období 2022 až 2024. 
 
Bod 7. Majetkoprávní záležitosti 
7.1 Smlouva o z řízení služebnosti – Povodí Moravy, s.p. 
 Starosta obce informoval o připravené Smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím 
Moravy, s.p. a obcí Kamenec u Poličky. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
byla schválena 21. 6. 2016. Jedná se o trasy splaškové kanalizace vedené v pozemku 
Povodí Moravy – přechody pod Bílým potokem. Služebnost je zřizována za jednorázovou 
úplatu ve výši 12 180,- Kč bez DPH, náklady na vkladové řízení do katastru nemovitostí 
hradí obec. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Smlouvu o zřízení služebnosti mezi 
Povodím Moravy, s.p. a obcí Kamenec u Poličky. 
 
7.2 Smlouva o z řízení služebnosti –  Lesy České republiky, s.p. 
 Starosta obce informoval o připravené Smlouvě o zřízení služebnosti mezi Lesy 
České republiky, s.p. a obcí Kamenec u Poličky. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti byla schválena 21. 6. 2016. Jedná se o trasu splaškové kanalizace vedené 



v pozemku Lesů České republiky, s.p. – přechod pod Černým potokem v Sádku. Služebnost 
je zřizována za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Náklady na vkladové řízení 
do katastru nemovitostí hradí obec, která také musela uhradit náklady znaleckého posudku 
ve výši 2 000,- Kč s DPH. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Smlouvu o zřízení služebnosti mezi 
Lesy České republiky, s.p. a obcí Kamenec u Poličky. 
 
7.3. Majetkoprávní vypo řádání trasy místní komunikace  

Starosta obce informoval o připraveném návrhu vyřešení majetkoprávních 
nesrovnalostí skutečného používání pozemků trasy místní komunikace areálem společnosti 
MIP. Dle geometrického plánu číslo 606-634/2020 jsou připraveny nově vzniklé pozemky 
parcelní číslo 184  a 173/5 - celkem 600 m2 v trase místní komunikace pro koupi obcí a nově 
vzniklé pozemky parcelní číslo 1963/2, 1963/3 a stávající pozemek parcelní číslo st. 225/2 
pro prodej současnému majiteli areálu, který o jejich zakoupení požádal. Celkem se jedná o 
prodej 350 m2. Záměr obce o prodeji pozemků byl na úřední desce zveřejněn 1. 12. 2020. 
Byla představena smlouva o koupi a prodeji s navrženou celkovou kupní cenou ve výši 120 
000,- Kč a celkovou prodejní cenou ve výši 70 000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro dle geometrického plánu číslo 606-
634/2020 zakoupení nově vznikajících pozemků parcelní číslo 184  a 173/5, prodej nově 
vznikajících pozemků parcelní číslo 1963/2, 1963/3 a prodej stávajícího pozemku st. 225/2. 
Celková kupní cena 120 000,- Kč, celková prodejní cena 70 000,- Kč. 

 
Starosta obce dále informoval o nově vzniklém pozemku parcelní číslo 174/4, který 

vznikl oddělením z pozemku parcelní číslo 174/1 geometrickým plánem číslo 606-634/2020. 
Jedná se o pozemek v trase stávající místní komunikace a jeho zakoupením dojde 
k narovnání vlastnictví pozemku a současného používání. Byl představen návrh kupní 
smlouvy s kupní cenou ve vyši 2 400,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro zakoupení pozemku parcelní číslo 
174/4, který vznikl geometrickým plánem číslo 606-634/2020 za kupní cenu 2 400,- Kč. 
 
7.4 Uzavření kupní smlouvy 
 Starosta obce představil záměr na získání mostu u čp. 57 do majetku obce. Most 
spojuje přes Bílý potok (pozemek v majetku Povodí Moravy, s.p.) místní komunikaci 
s napojením na hlavní komunikaci II/353. Historicky byl most postaven z prostředků 
původního majitele průmyslového areálu, následně přešel do majetku současného majitele. 
Vzhledem k jeho důležitosti pro obec je snaha na jeho pořízení do majetku obce. Se 
současným majitelem byla dohodnuta kupní cena ve výši 1,- Kč. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro kupní smlouvu na převod mostu přes 
Bílý potok u čp. 57 do majetku obce Kamenec u Poličky. 
 
7.5 Zařazení budovy do majetku 
 Starosta obce informoval o potřebě zařazení mostu u čp. 57 do majetku obce. Dle 
zhodnocení současného stavu byl podán návrh na zařazení  do majetku obce za cenu 
50000,- Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro zařazení mostu u čp. 57 do majetku 
obce v hodnotě 50 000,- Kč. 



Bod 8. Různé 
8.1 Dílčí přezkoumání hospoda ření obce 
 Starosta obce informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo 
30. 11.  2020. Byla prověřena činnost vedení obce a účetnictví obce za období leden až 
listopad 2020 se závěrem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Kamenec u Poličky za období leden až listopad 2020 se závěrem nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
 
8.2 Inventarizace majetku obce 

Starosta obce informoval o sestavení plánu provedení inventarizace a provedení 
fyzické a dokladové inventury majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2020 dle 
Vnitřní směrnice k provedení inventarizace a navrhnul složení inventarizační komise - 
předseda inventarizační komise Luboš Kadidlo, členové Michal Popelka, Ing. Jan Mlynář a 
Ing. Stanislav Urban. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán provedení fyzické a dokladové 
inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2020 dle vnitřní směrnice 
k provedení inventarizace a schvaluje 7-mi hlasy pro složení inventarizační komise. 
 
8.3 Schválení aktualizace Programu obnovy venkova a  Strategického rozvojového 
plánu obce 

Starosta obce informoval o aktualizaci Místního programu obnovy venkova a 
Strategického rozvojového plánu obce, který byl schválen 23. 9. 2015. Od té doby se nám 
podařilo zrealizovat některé velké akce. Starosta obce představil Místní program obnovy 
venkova obce Kamenec u Poličky a Strategický rozvojový plán po jednotlivých oblastech do 
roku 2030. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro aktualizaci Místního programu obnovy 
venkova obce Kamenec u Poličky a aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce 
Kamenec u Poličky s platností do roku 2030. 

 
8.4 Žádost o dotaci z POV  

Starosta obce informoval o termínu a podmínkách pro podání žádosti o dotaci 
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2021. Byl podán návrh podat 
žádost o dotaci na opravu veřejného osvětlení u místních komunikacích. Jedná se zejména 
o úsek komunikace od domu čp. 115 k domu čp. 155, dále úsek od domu čp. 9 k domu čp. 
219 a dále úseky v obci, kde dochází při větru k výpadkům osvětlení. Před hlasováním byl 
dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro podání žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2021 na opravu veřejného osvětlení u místních 
komunikací v obci. 

 
8.5 Žádost o poskytnutí dotace na obnovu místní kom unikace 

Starosta obce informoval o možnosti podání žádosti o dotaci na obnovu místní 
komunikace od křižovatky u domu čp. 155 směrem k domům čp. 163, 124, 123, 122 
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. Jedná se o 
obnovu stávajícího povrchu komunikace, který je v současné době značně poškozený, na 
nový s asfaltovým povrchem. Součástí této obnovy místní komunikace je nutná oprava 



podkladních vrstev. Dotčené pozemky v majetku obce jsou p.p.č. 1984/1 a 2065. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro podání žádosti o poskytnutí dotace 
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací na obnovu 
místní komunikace v obci Kamenec u Poličky na pozemcích p.p.č. 1984/1 a 2065. 
 
8.6 Žádost o poskytnutí dotace na obnovu povrchu b ěžecké dráhy 

Starosta obce informoval o možnosti podání žádosti o dotaci na obnovu povrchu 
běžecké dráhy ve sportovním areálu Pod Lipou z dotačního programu Ministerstva pro 
místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H 
Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku. Povrch dráhy je používán od roku 
2008 a používáním je již značně poškozený. Při jeho obnově – retopingu, by bylo provedeno 
kompletní vyčištění povrchu, penetrace povrchu a nový nástřik vrchní vrstvy umělého 
povrchu včetně nového nalajnování. Dotčené pozemky v majetku obce jsou p.p.č. 1984/2 a 
395/2. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro podání žádosti o poskytnutí dotace 
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního 
odpočinku na obnovu povrchu běžecké dráhy ve sportovním areálu Pod Lipou v obci 
Kamenec u Poličky na pozemcích p.p.č. 1984/2 a 395/2. 
 
8.7 Příspěvek Oblastní charit ě Poli čka na rok 2021  

Starosta obce informoval o žádosti Oblastní charity Polička na poskytnutí příspěvku 
na zajištění sociálních služeb v roce 2021. Příspěvek by byl poskytnut na základě 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Před hlasováním byl dán prostor k diskusi.  
 Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace ve výši 15 000,- Kč pro rok 2021 na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou 
Polička, Vrchlického 22, 572 01 Polička, IČ: 49325515. 
 
8.8 Poskytnutí finan ční pomoci Římskokatolické farnosti 
 Starosta obce informoval o dopadech současné mimořádné situace na finanční 
zajištění naší Římskokatolické farnosti Sádek. Vliv omezení bohoslužeb se negativně 
projevuje na finančním zajištění farnosti, kdy je citelně znát úbytek příjmů ze sbírek od 
účastníků bohoslužeb. Byl podán návrh na poskytnutí finanční pomoci ve výši 5 000,- Kč 
nyní v roce 2020 na kompenzaci chybějících příjmů z důvodů nařízených omezujících 
opatření v souvislosti se zabráněním šíření nemoci COVID-19. Před hlasováním byl dán 
prostor k diskusi.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy pro poskytnutí finanční pomoci ve výši 
5000,- Kč pro rok 2020 Římskokatolické farnosti Sádek, Sádek 113, 572 01, IČ: 67440045  
za účelem kompenzace výpadku příjmů z důvodu nařízených omezujících opatření 
v souvislosti se zabráněním šíření nemoci COVID-19. 
 
8.9 Pronájem pohostinství 

Starosta obce informoval, že dne 30. 10. 2020 obdržela obec od současného 
nájemce výpověď smlouvy na pronájem nebytových prostor a movitých věcí v budově 
pohostinství. Dle smlouvy je výpovědní doba 2 měsíce – začala 1. 11. 2020 a končí 31. 12. 
2020. V následné diskusi byla projednána současná složitá situace s provozováním 



pohostinství s návrhem nastavení možnosti budoucího vlastního provozování obcí Kamenec 
u Poličky. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď smlouvy na pronájem nebytových 
prostor a movitých věcí v budově pohostinství a schvaluje 7-mi hlasy pro možnost 
budoucího vlastního provozování pohostinství obcí Kamenec u Poličky. 
 
8.10 Rekonstrukce školy v Sádku 
 Starosta obce informoval o rekonstrukci školu v Sádku. Rekonstrukce je v této etapě 
ve finále, provoz mateřské školy a základní školy se do budovy vrátí pravděpodobně 
v měsíci  únoru, dle stavu vysychání a úklidu všech prostor. Celkové náklady na stavební 
část jsou ve výši 9 162 185,48 Kč, dotace k této částce je ve výši 8 541 534,- Kč. Další do 
této dotace neuznatelné náklady jsou ve výši 1 741 626,- Kč, jedná se například o vybavení 
kuchyně apod. Výdaje hrazené ½ z našich obou obcí Kamenec u Poličky a Sádek se 
očekávají ve výši 950 000,- Kč na každou obec. Starosta dále představil vizi pokračování 
přestavby v dalším období – kompletní výměna střechy se vznikem půdní vestavby a oprava 
fasády školy. Následně byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o rekonstrukci školy 
v Sádku a plánu na pokračování rekonstrukce další etapou. 
 
8.11 Stavba splaškové kanalizace 

Starosta obce informoval o stavbě splaškové kanalizace, o konečných nákladech 
stavby a přijatých dotacích. 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, výběrové řízení bylo zaplaceno 1 170 000,- 
Kč. Celkové náklady stavby tak jsou ve výši 68 311 159,06 Kč. 

Celková výše přijatých dotací je výši 45 096 800,87 Kč, složeno z částky 6 045 000,- 
Kč z rozpočtu Pardubického kraje a z částky 39 051 800,87 Kč z Operačního programu 
životního prostředí. Vlastní zdroje obce vložené do stavby kanalizace jsou ve výši 23 214 
358,19 Kč. Splátka úvěru je nyní ve výši 145 000,- Kč měsíčně. 
 Dále starosta obce podal informace o provozu kanalizace a připojení jednotlivých 
nemovitostí. Podmínku pro připojení všech nemovitostí obec splnila a v měsíci říjnu byla 
vyhotovena závěrečná dokumentace - závěrečné vyhodnocení akce. Za měsíc listopad obec 
na ČOV Polička předala k vyčištění 1 559 m3 splaškových vod a zaplatila za čištění částku 
34 578,52 Kč bez DPH.  
 Starosta obce pochválil všechny majitele nemovitostí v obci za velmi dobrý přístup 
při realizaci jednotlivých kanalizačních přípojek a zmínil v současné době probíhající odečet 
stavu vodoměrů pro výpočet stočného za rok 2020. Následně byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o dokončení akce 
Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, informace o konečných nákladech stavby a 
informaci o jejím současném provozu. 
 
8.12 Stavba chodník ů 

Starosta obce informoval o dokončené stavbě chodníků. Informoval o nákladech 
stavby dle jednotlivých etap - I. etapa 4 910 700,51 Kč, II. etapa 5 412 103,90 Kč, III. etapa 
5 850 388,34 Kč. Celkové náklady obec uhradila ve výši 16 173 192,75 Kč včetně DPH.  

Celková výše přijatých dotací je ve výši 3 199 610,73 Kč, složeno z částky 190 000,- 
Kč z rozpočtu Pardubického kraje a z částky 3 009 610,73 Kč ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Dotaci z prostředků IROP ve výši 6 858 358,75 Kč obec prozatím neobdržela. 



Vlastní zdroje obce vložené do stavby chodníků jsou tak ve výši 12 973 582,02 Kč. Dále byl 
poskytnut prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o dokončení akce Chodník 
v obci Kamenec u Poličky a konečných nákladech stavby. 
 
Bod 9. Diskuse  
 Starosta obce v diskusi informoval o dalším dění v obci. poděkoval členům 
zastupitelstva za pomoc při stavění sněhových zábran. Dále poděkoval všem za spolupráci 
v letošním náročném roce, popřál všem krásné prožití vánočních svátku a především popřál 
hodně zdraví a vše nejlepší v novém roce 2021. 
 
Bod 10. 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 Rozpočtové opatření číslo 4/2020, 
kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci 
kalendářního roku 2020. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pro rok 2021 kalkulační vzorec 
předávaných splaškových vod k čištění v čistírně odpadních vod v Poličce s cenou ve výši 
22,28 Kč/m3 bez DPH. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje kalkulační vzorec pro vodné a stočné 
s výslednou cenou vodného ve výši 34,54 Kč/m3 bez DPH, s výslednou cenou stočného ve 
výši 41,82 Kč/m3 bez DPH a cenu servisního poplatku v případě používání vodoměru 
v majetku obce Kamenec u Poličky ve výši 347,11 Kč za rok bez DPH. Uvedené ceny platí 
pro rok 2021 a platí pro všechny nemovitosti připojené ke splaškové kanalizaci obce 
Kamenec u Poličky.  
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje plán financování obnovy kanalizace pro 
veřejnou potřebu Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočet obce pro rok 2021. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na 
roky 2022, 2023 a 2024. 
 
9) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s.p. a 
obcí Kamenec u Poličky. 
 



10) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Lesy České republiky, 
s.p. a obcí Kamenec u Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje dle geometrického plánu číslo 606-
634/2020 zakoupení nově vznikajících pozemků parcelní číslo 184  a 173/5, prodej nově 
vznikajících pozemků parcelní číslo 1963/2, 1963/3 a prodej stávajícího pozemku st. 225/2. 
Celková kupní cena 120 000,- Kč, celková prodejní cena 70 000,- Kč.  
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku parcelní číslo 
174/4, který vznikl geometrickým plánem číslo 606-634/2020 za kupní cenu 2 400,- Kč. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje kupní smlouvu na převod mostu přes 
Bílý potok u čp. 57 do majetku obce Kamenec u Poličky. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zařazení mostu u čp. 57 do majetku 
obce v hodnotě 50 000,- Kč. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Kamenec u Poličky za období leden až listopad 2020 se závěrem nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí plán provedení fyzické a 
dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2020 dle vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizační komise.  
 
17) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy 
venkova obce Kamenec u Poličky a aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce 
Kamenec u Poličky s platností do roku 2030. 
 
18) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2021 na opravu veřejného osvětlení u místních 
komunikací v obci. 
 
19) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací na obnovu 
místní komunikace v obci Kamenec u Poličky na pozemcích p.p.č. 1984/1 a 2065. 
 
20) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního 
odpočinku na obnovu povrchu běžecké dráhy ve sportovním areálu Pod Lipou v obci 
Kamenec u Poličky na pozemcích p.p.č. 1984/2 a 395/2. 
 
21) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč pro rok 2021 na zajištění sociálních služeb s Oblastní 
charitou Polička, Vrchlického 22, 572 01, IČ: 49325515. 
 



22) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finanční pomoci ve výši 
5000,- Kč pro rok 2020 Římskokatolické farnosti Sádek, Sádek 113, 572 01, IČ: 67440045  
za účelem kompenzace výpadku příjmů z důvodu nařízených omezujících opatření 
v souvislosti se zabráněním šíření nemoci COVID-19. 
 
23) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí výpověď smlouvy na pronájem 
nebytových prostor a movitých věcí v budově pohostinství a schvaluje možnost budoucího 
vlastního provozování pohostinství obcí Kamenec u Poličky. 
 
24) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
rekonstrukci školy v Sádku a plánu na pokračování rekonstrukce další etapou. 
 
25) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
dokončení akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, informace o konečných 
nákladech stavby a informaci o jejím současném provozu. 
 
26) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
dokončení akce Chodník v obci Kamenec u Poličky a konečných nákladech stavby. 
 
Usnesení bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 17. 12. 2020. 
 
 
 
Zapisovatel:   Mgr. Hana Švandová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   

Ing. Jan Mlynář 
 

 
Lenka Ondráková 


