
Zápis číslo 15 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

konaného dne 31. 3. 2021 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, Michal Popelka, Irena Chroustovská DiS., Ing. Stanislav Urban, Luboš Kadidlo – 
pozdější příchod, hlasování od bodu číslo 6. 
 
Omluveni: - 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.05 hod, ukončení ve 20.55 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel:   Mgr. Hana Švandová 
Ověřovatelé zápisu:  Irena Chroustovská DiS, Ing. Stanislav Urban 
Návrhová komise:  Ing. Jan Mlynář, Lenka Ondráková 

Složení bylo přijato 8-mi hlasy pro. 
 
Program: 
 1. Kontrola usnesení 
 2. Hospodaření obce v roce 2020 
 3. Rozpočtové opatření číslo 1/2021 
 4. Zpráva o uplatňování Územního plánu obce 

 5. Stavební úpravy ZŠ a MŠ Sádek - II. etapa 
 6. Majetkoprávní záležitosti 

 7. Různé 
 8. Diskuse 
 9. Usnesení 

Program zasedání byl přijat 8-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 17. 12. 2020. Připomenul úkoly stanovené v usnesení, informoval o stavu plnění a 
jejich rozpracovanosti. 

Kontrola usnesení byla členy zastupitelstva vzata na vědomí. 
 
Bod 2. Hospodaření obce v roce 2020 
 Starosta obce informoval o výsledku hospodaření obce v roce 2020 a v návaznosti 
na předchozí zasedání v prosinci 2020 informoval o provedeném rozpočtovém opatření číslo 
4/2020. Celkové příjmy obce byly v roce 2020 ve výši 16 361 898,57 Kč, výdaje pak ve výši 
19 892 057,48 Kč. Závěrečný účet obce bude sestaven a následně schvalován až po 
provedeném přezkoumání hospodaření obce pracovníky krajského úřadu, které proběhne 6. 
4. 2021. 

Výsledek hospodaření obce v roce 2020 byl členy zastupitelstva vzat na vědomí. 
 



Bod 3. Rozpočtové opatření číslo 1/2021 
Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 1/2021, které 

si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
aktuálního skutečného vývoje příjmů a výdajů v letošním roce. V této souvislosti dále 
informoval o přijaté dotaci na výstavbu chodníků ve výši 6 517 815,81 Kč a o vývoji rozpočtu 
obce v ostatních paragrafech k 31. 3. 2021. Příjmy ve výši 8 983 988,75 Kč a výdaje ve výši 
1 567 489,17 Kč. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Rozpočtové opatření číslo 1/2021 a 
bere na vědomí stav plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2021. 
 
Bod 4. Zpráva o uplatňování Územního plánu obce 

Starosta obce informoval o platném Územním plánu obce Kamenec u Poličky, který 
vydalo Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky dne 19. 6. 2014 opatřením obecné povahy č. 
1/2014, které nabylo účinnosti dne 9. 7. 2014. Městský úřad Polička, jako pořizovatel ÚP 
Kamenec u Poličky, předkládá zastupitelstvu obce pravidelně zprávu o uplatňování 
územního plánu v uplynulém období. Na tomto základě došlo ke zpracování návrhu Zprávy 
o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky za období 7/2014 – 12/2020.  

Návrh zprávy byl projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními 
obcemi, oprávněnými investory a veřejností. Na úřední desce naší obce byl zveřejněn od 18. 
12. 2020 do 31. 1. 2021. Po doplnění návrhu zprávy dle výsledků projednání je nyní Zpráva 
o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky předložena zastupitelstvu obce ke schválení. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. 
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje 8-mi hlasy pro v souladu 
s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona Zprávu o uplatňování Územního plánu 
Kamenec u Poličky za období 7/2014 – 12/2020 předloženou pořizovatelem, která 
neobsahuje pokyny pro pořízení Změny č. 1 ÚP Kamenec u Poličky.   
 
Bod 5. Stavební úpravy ZŠ a MŠ Sádek - II. etapa 

Starosta obce informoval o dokončené I. etapě rekonstrukce školy v Sádku, která je 
v našem společném vlastnictví. S obcí Sádek jsme se do rekonstrukce mohli pustit díky 
získané dotaci z dotačního titulu Ministerstva financí. Celkové náklady na stavební část byly 
ve výši 9 162 185,48 Kč, dotace k této částce byla proplacena ve výši 8 541 534,- Kč. Po 
započítání dalších nutných výdajů, které nemohly být hrazeny z dotace je podíl, který naše 
obec za provedené práce uhradila ve výši 1 019 106,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o dokončené I. etapě akce 
„Stavební úpravy v ZŠ Sádek“. 

 
Starosta obce dále informoval o stavu přípravy další etapy rekonstrukce s názvem 

„Stavební úpravy ZŠ a MŠ Sádek - II. etapa“. V této etapě bychom měli provést kompletní 
výměnu střechy se vznikem půdní vestavby a provést celkovou opravu fasády školy. Další 
informace se týkala podrobností aktuálně vyhlášené výzvy pro podání žádosti o dotaci na 
provedení investičního záměru z vyhlášeného programu Ministerstva financí pro rok 2021, 
program 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 
školství v působnosti obcí. Možná výše dotace je až 90% z nákladů stavby. Uzávěrka 
žádostí o dotaci je 18. dubna 2021. Dokončení této stavební akce bude v případě její 



skutečné realizace nutné ještě v letošním roce 2021. Žadatelem o dotaci bude Obec Sádek, 
která je zřizovatelem školy. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro investiční záměr „Stavební úpravy ZŠ a 
MŠ Sádek - II. etapa“ a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí pro rok 2021 
z programu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí. Zároveň se obec zavazuje k tomu, že nebude měnit 
účel či vlastnické poměry ZŠ a MŠ Sádek a že udrží výstupy projektu po dobu 10-ti let v 
rámci udržitelnosti. Pokud by se Obec Kamenec u Poličky chtěla vzdát majetku 
podpořeného z Ministerstva financí v období 10-ti leté udržitelnosti, učiní tak bezplatně 
výhradně pro obec Sádek. 

 
 Starosta obce poté představil návrh Dohody o rekonstrukci budovy Základní školy a 

Mateřské školy Sádek mezi obcemi Kamenec u Poličky a Sádek s podílem financování ½ 
potřebných vlastních zdrojů z rozpočtu obce Kamenec u Poličky obci Sádek. Realizace 
investičního záměru „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Sádek - II. etapa“ bude zahájena pouze 
v případě obdržení Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele 
dotace. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8-mi hlasy pro Dohodu o rekonstrukci budovy Základní 
školy a Mateřské školy Sádek mezi obcemi Kamenec u Poličky a Sádek s investičním 
záměrem „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Sádek - II. etapa“ a podílem financování ½ potřebných 
vlastních zdrojů z rozpočtu obce Kamenec u Poličky obci Sádek. 

 
Starosta obce následně podal zprávu o provedeném výběrovém řízení na zhotovitele 

stavby. Podmínky výzvy splnily a nabídky podaly dvě firmy. Stavební práce jsou ve vítězné 
nabídce levnější nabídce od firmy SL HOLDING CZ s.r.o. oceněny na výši 11 622 794,- Kč 
včetně DPH. Rekonstrukce bude zahájena pouze v případě obdržení Registrace akce a 
rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele dotace a musí být dokončena ještě v roce 
2021. Předpokládá se provádění prací v měsících červen až listopad, provoz školy by 
stavbou neměl být přerušen, rozhodující práce by se měli směřovat do období léta. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o provedeném výběrovém 
řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Sádek - II. etapa“. 
 
Bod 6. Majetkoprávní záležitosti 
6.1. Darovací smlouva 

Starosta obce informoval o připraveném návrhu Darovací smlouvy mezi 
Pardubickým krajem a Obcí Kamenec u Poličky na bezúplatný převod vlastnického práva 
k nemovitým věcem na Obec Kamenec u Poličky v souvislosti se stavbou chodníků v naší 
obci. Jedná se o pozemky ve vlastnictví Pardubického kraje, které jsou dotčeny stavbou 
chodníků podél komunikace II/353 a části pozemků, které přiléhají k této trase vně 
komunikace II/353. Pozemky byly odděleny z původních pozemků geometrickými plány dle 
skutečného zaměření chodníků a jsou již také zapsány do evidence katastru nemovitostí. 
Celková výměra bezplatně převáděných nemovitostí je 3 662 m2. Smlouva navazuje na 
v roce 2017 uzavřenou smlouvu o podmínkách provedení stavby chodníků v obci. Darovací 
smlouva podléhá také schválení zastupitelstvem Pardubického kraje, zde se její projednání 
předpokládá v měsíci červnu. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9-ti hlasy pro Darovací smlouvu mezi Pardubickým 
krajem a Obcí Kamenec u Poličky na bezúplatný převod vlastnického práva na Obec 



Kamenec u Poličky k nemovitým věcem v souvislosti se stavbou chodníků v obci Kamenec u 
Poličky. 

 
6.2. Majetkoprávní vypořádání v lokalitě u domů čp. 34 a 127 

Starosta obce informoval o přípravě řešení majetkoprávního vypořádání dle 
skutečného používání pozemků v lokalitě u domů čp. 34 a 127 mezi obcí a vlastníky 
nemovitostí. Po projednání se všemi majiteli pozemků bude zpracován nový geometrický 
plán, který navrhne rozdělení pozemků v dané lokalitě dle skutečného používání. Starosta 
obce představil návrh řešení, následně byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce souhlasí 9-ti hlasy pro s návrhem řešení majetkoprávního 
vypořádání v lokalitě domů čp. 34 a 127. Rozhodnutí o majetkoprávním vypořádání bude 
provedeno na některém z příštích zasedání po zpracování geometrického plánu. 
 
6.3. Majetkoprávní vypořádání trasy místní komunikace u čp. 18, 19, 21, 22 a 23 

Starosta obce informoval o přípravě řešení majetkoprávního vypořádání průběhu 
místní komunikace u domů čp. 18, 19, 21, 22 a 23. Po projednání se všemi majiteli pozemků 
bude zpracován nový geometrický plán, který navrhne rozdělení pozemků v dané lokalitě dle 
skutečného používání. Starosta obce představil návrh řešení, následně byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup řešení majetkoprávního vypořádání 
průběhu místní komunikace u domů čp. 18, 19, 21, 22 a 23. Rozhodnutí o majetkoprávním 
vypořádání bude provedeno na některém z příštích zasedání po zpracování geometrického 
plánu. 
 
Bod 7. Různé 
7.1 Inventarizace majetku obce a zpráva kontrolního výboru za rok 2020 
 Starosta obce informoval o provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020 dle 
Vnitřní směrnice k provedení inventarizace. Přítomní byly seznámeni se závěrečnou 
inventarizační zprávou. Dále byla podána informace o činnosti kontrolního výboru a o 
provedených kontrolách v roce 2020 – bez připomínek a závad. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2020 a zpráva 
kontrolního výboru za rok 2020 byla schválena 9-ti hlasy pro. 
 
7.2 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 2021 stejnou částku jako v roce předchozím 5,- Kč na obyvatele k 1. 1. 
2021 tj. 552 x 5,- = 2 760,- 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 2021 ve výši 2 760,- Kč. 
 
7.3 Veřejně prospěšné práce v roce 2021 
 Starosta obce informoval o situaci s programem veřejně prospěšných prací v roce 
2021. Informoval o snaze o maximální využití poskytovaných možností, nyní v obci dvě 
pracovní místa. Následně byl dán prostor pro diskusi. 



 Zastupitelstvo obce bere na vědomí vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně 
prospěšných prací pro rok 2021 za podmínek stanovených úřadem práce. 
 
7.4 Splašková kanalizace - provoz 
 Starosta obce informoval o provozu splaškové kanalizace po prvním vyúčtování k 31. 
12. 2020 s vyhodnocením prvního období provozu v roce 2020. Za čištění předaných 
splaškových vod na čistírně odpadních vod v Poličce bylo v tomto období zaplaceno celkem 
221 223,- Kč bez DPH, tj. cena za čištění celkem 9 974 m3 splaškových vod. V kanalizačním 
systému máme nyní připojeno 206 přípojek. Obec platí za čištění odpadních vod 
provozovateli ČOV Polička každý měsíc cca 40 000,- Kč. 
 Starosta obce dále připomenul nabídku obce na zavedení pravidelné platby zálohy 
na stočné. Dále také připomenul prosbu na majitele nemovitostí, u kterých byla provedena 
výměna vodoměrů, o poskytnutí důležitých údajů z montážního listu vodoměru. Následně 
byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provozu splaškové kanalizace. 
 
7.5 Kůrovcová kalamita 
 Starosta obce informoval o těžbě porostu napadeného kůrovcem ve všech 
částech obecního lesa. S rozvojem kůrovcové kalamity se potýkáme již několik posledních 
let, bohužel se nám šíření napadených stromů kůrovcem nepodařilo zastavit a kalamita se 
dostala do plošného rozměru včetně lesů sousedních majitelů. Po provedení úklidu a 
přípravě prostorů počítáme s novou výsadbou dle povětrnostních podmínek na podzim 
letošního roku nebo na jaře příštího roku. Následně byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o těžbě porostu 
napadeného kůrovcem v obecním lese. 
 
7.6 Rekonstrukce vedení nízkého napětí ČEZ Distribuce 
 Starosta obce informoval o připravované akci společnosti ČEZ Distribuce a.s. – 
rekonstrukce vedení nízkého napětí ve spodní části obce s novou kabelovou přípojkou pro 
školu v obci Sádek. Jedná se o výměnu vedení ze současného vrchního vedení na 
betonových sloupech na kabelové vedení o větší dimenzi. Plánovaná trasa je od trafostanice 
u čp. 59 k hlavní silnici a dále areálem společnosti MIP až po dům čp. 56. Přípojky 
jednotlivých domů na této trase by byly nově také řešeny jako kabelové. Náklady 
s rekonstrukcí elektrického vedení jsou plně záležitostí společnosti ČEZ Distribuce a.s. Na 
náklady obce budeme muset řešit rekonstrukci veřejného osvětlení v této části obce, kde 
dnes využíváme současného vrchního vedení nízkého napětí. Záměr ze strany ČEZ 
Distribuce a.s. je provést rekonstrukci ještě v letošním roce, a to pokud se celá akce podaří 
projekčně připravit. Následně byl dán prostor pro diskusi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o připravované akci společnosti ČEZ 
Distribuce a.s. – rekonstrukce vedení nízkého napětí ve spodní části obce s novou 
kabelovou přípojkou pro školu v obci Sádek. 
 
Bod 8. Diskuse 
 Starosta obce v diskusi informoval o dalším dění v obci. Informoval o postupu prací 
při jarním úklidu obce a plánech na další práce. Poděkoval členům zastupitelstva za pomoc 
při úklidu sněhových zábran. Informoval o plánované úplné uzavírce komunikace I/34 v obci 
Borová v místě železničního přejezdu. Objízdná trasa pro dopravu do 3,5 tuny povede přes 
naši obec od úterý 6. dubna do čtvrtka 15. dubna. V nepřehledných místech v obci bude 



snížena rychlost na 30 km/h. Informoval také o plánu na příští zasedání – konec měsíce 
dubna, začátek měsíce května. 
 
Bod 9. 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 výsledek hospodaření obce 
v roce 2020. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2021 a 
bere na vědomí stav plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2021. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje v souladu s ustanovením § 55 
odst. 1 stavebního zákona Zprávu o uplatňování Územního plánu Kamenec u Poličky 
za období 7/2014 – 12/2020 předloženou pořizovatelem, která neobsahuje pokyny pro 
pořízení Změny č. 1 ÚP Kamenec u Poličky.   
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
dokončené I. etapě akce „Stavební úpravy v ZŠ Sádek“. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje investiční záměr „Stavební úpravy ZŠ a 
MŠ Sádek - II. etapa“ a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí pro rok 2021 
z programu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí. Zároveň se obec zavazuje k tomu, že nebude měnit 
účel či vlastnické poměry ZŠ a MŠ Sádek a že udrží výstupy projektu po dobu 10-ti let v 
rámci udržitelnosti. Pokud by se Obec Kamenec u Poličky chtěla vzdát majetku 
podpořeného z Ministerstva financí v období 10-ti leté udržitelnosti, učiní tak bezplatně 
výhradně pro obec Sádek. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dohodu o rekonstrukci budovy Základní 
školy a Mateřské školy Sádek mezi obcemi Kamenec u Poličky a Sádek s investičním 
záměrem „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Sádek - II. etapa“ a podílem financování ½ potřebných 
vlastních zdrojů z rozpočtu obce Kamenec u Poličky obci Sádek. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
provedeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Sádek - II. 
etapa“. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Darovací smlouvu mezi Pardubickým 
krajem a Obcí Kamenec u Poličky na bezúplatný převod vlastnického práva na Obec 
Kamenec u Poličky k nemovitým věcem v souvislosti se stavbou chodníků v obci Kamenec u 
Poličky. 
 



10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s návrhem řešení majetkoprávního 
vypořádání v lokalitě domů čp. 34 a 127. Rozhodnutí o majetkoprávním vypořádání bude 
provedeno na některém z příštích zasedání po zpracování geometrického plánu. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí postup řešení majetkoprávního 
vypořádání průběhu místní komunikace u domů čp. 18, 19, 21, 22 a 23. Rozhodnutí o 
majetkoprávním vypořádání bude provedeno na některém z příštích zasedání po zpracování 
geometrického plánu. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2020. 
 
14) 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 2021 ve výši 2 760,- Kč. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí vytvoření pracovních příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2021 za podmínek stanovených úřadem práce. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o provozu splaškové 
kanalizace. 
 
17) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o těžbě porostu 
napadeného kůrovcem v obecním lese. 
 
18) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o připravované akci 
společnosti ČEZ Distribuce a.s. – rekonstrukce vedení nízkého napětí ve spodní části obce 
s novou kabelovou přípojkou pro školu v obci Sádek. 
 
Usnesení bylo schváleno 9-ti hlasy pro. 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 31. 3. 2021. 
 
 
 
Zapisovatel:   Mgr. Hana Švandová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   

Irena Chroustovská DiS 
 
 
Ing. Stanislav Urban 


