
Zápis číslo 17 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky 

ze dne 23.6.2010 
Přítomni: Ing. Milada Muffová, Josef Jiruše, Vladimír Andrlík, Miroslava Švandová, Ing. Milan 
Pospíšil, Petr Šváb, Petra Dvořáková 
 
Zapisovatel: Miroslava Švandová 
Návrhová komise: Petr Šváb, Milan Pospíšil 
Ověřovatelé zápisu: Petra Dvořáková, Josef Jiruše 
 
Program jednání: 
 
1)  Kontrola usnesení 
2)  Závěrečný účet obce za rok 2009 
3) Závěrečný účet Svazku obcí AZASS 
4) Schválení záměru obce na prodej pozemku 
5)  Různé 
6)  Diskuse 
7)  Usnesení 
 
Jednání zahájeno 19.00 hod., ukončeno 19.20 hod.  
  
Starostka přivítala přítomné, uvedla, že zápis z předešlého jednání byl ověřen a uveřejněn, 
nebyly proti němu námitky a byl tak schválen. Ustanoven zapisovatel, návrhová komise, 
ověřovatelé zápisu. 
Seznámila s programem, změnou projednávaného bodu 3 – různé – budou projednána 
rozpočtová opatření č. 1 a č. 2. Navrhla diskusi a hlasování ke každému bodu a dala o 
těchto skutečnostech hlasovat. 
Schváleno 7 hlasy 

 
  1)  Kontrola usnesení  

Konkrétní úkoly nebyly usnesením z 19.5.2010 určeny.  
Kontrola usnesení byla vzata na vědomí 
  

2) Dne 27.5.2010 proběhlo v naší obci přezkoumání hospodaření úsc kontrolorkami  
Krajského úřadu, byly kontrolovány hospodaření obce a písemnosti spojené s chodem 
úřadu. Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky a bylo vydáno vyjádření bez 
výhrad. 
Po provedeném přezkoumání mohl být sestaven závěrečný účet obce za rok 2009, který byl 
dne 8.6.2010 vyvěšen na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě.  
Schváleno 7 hlasy 
 
 
3) V souladu s §17 a § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, předkládá Svazek obcí AZASS k projednání zastupitelstvu Vaší obce - člena 
Svazku obcí AZASS závěrečný účet tohoto svazku obcí za rok 2009.  

Hospodaření svazku za rok 2009 byl přezkoumán, v souladu s § 53 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
příslušným 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 členské schůzi ke schválení. Dne 16.6.2010 byl ZÚ 
schválen vrcholným orgánem SO AZASS - členskou schůzí.  
Vzato na vědomí    

 



 
4) Luboš a Petra Dvořákovi požádali obec o odprodej části pozemku p.č. 933/5 – ostatní 
plocha, ostatní  komunikace, který leží mezi pozemky v jejich vlastnictví a historicky tuto část 
užívají. Geometrickým plánem byla oddělena z tohoto pozemku část o výměře 36 m2, čímž 
vznikl nový pozemek p.č. 933/6. Záměr obce prodat pozemek p.č. 933/6 byl zveřejněn 
vyvěšením na úřední desce obce dne 8.6.2010. Kupní cena byla dohodnuta 10,-- Kč za 
1m2, kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.  
Schváleno 6 hlasy 
Zdržela se hlasování  1 
 
  
5) Různé  
– Rozpočtové opatření č. 1 - oprava chybně zadaného analytického účtu ve výdajích, které 
se týkaly § 3319 ostatní záležitosti kultury z AU 30 na AU 100. 
- Rozpočtové opatření č. 2 -  příjmy: 
- dotace od PK ve výši 120 tis. Kč na nákup dopravního automobilu pro JSDH obce  
- dotace ve výši 100 tis. Kč z Programu obnovy venkova na III. etapu stavebních úprav 
pohostinství 
- dotace ve výši 16.600,-- Kč na volby do PS PČR, tato částka se zároveň promítla do 
výdajů dle jednotlivých položek 
- dotace Úřadu práce ve Svitavách na vytvoření 4 pracovních míst VPP ve výši 163.664,-- 
Kč 
- částka 10 tis. Kč v příjemech i výdajích –  lístky  do divadla.  
Rozpočtové změny byly projednány finančním výborem. 
Schváleno 7 hlasy  

 
 
6) Přednesen návrh na usnesení 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje celoroční hospodaření obce a 

závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2009, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením bez 
výhrad. 

 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet AZASS. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej p.p.č. 933/6 – ostatní plocha 

ostatní komunikace o výměře 36 m2 za kupní cenu 10,-- Kč/1m2 s tím, že kupující uhradí 
správní poplatek z vklad do katastru nemovitostí, manželům Luboši a Petře Dvořákovým. 

 
4) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a rozpočtové opatření č. 2 

rozpočtu pro rok 2010. 
 
 Návrh usnesení byl schválen 7 hlasy 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 24.6.2010              
 
 
Zapsala: Miroslava Švandová 
 
 
Ověřil:    Petra Dvořáková        Josef Jiruše 
 


