
Zápis číslo 19 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky 

ze dne 12.10.2010 
 

Přítomni: Ing. Milada Muffová, Josef Jiruše,  Miroslava Švandová, Ing. Milan Pospíšil, Petr 
Šváb, Luboš Kadidlo, Vladimír Andrlík 
Omluveni: Petra Dvořáková 
 
Zapisovatel: Miroslava Švandová 
Návrhová komise: Milan Pospíšil, Vladimír Andrlík 
Ověřovatelé zápisu: Josef Jiruše, Rudolf Schauer 
 
Program jednání: 
 
1)  Kontrola usnesení 
2)  Schválení kupní smlouvy 
3) Různé 
4)  Diskuse 
5)  Usnesení 
 
Jednání zahájeno 17.00 hod., ukončeno 17.30 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 – projednání a schválení 
vnitřní směrnice obecního úřadu a nákup myčky skla do společenského sálu. Navrhla 
diskusi a hlasování ke každému bodu a dala o těchto skutečnostech hlasovat. 
Schváleno 8 hlasy 

 
  1)  Kontrola usnesení  

Rozpočtové opatření bylo promítnuto do rozpočtu pro rok 2010.   
Kontrola usnesení byla vzata na vědomí 

  
2) Obec našla zájemce o koupi hasičské AVIE, Obec Bělá nad Svitavou. Kupující automobil 
koupí za cenu 25. tis. Kč. Smlouvu, která byla konzultována s právníkem je třeba schválit 
zastupitelstvem. Občané neměli k této problematice otázky.  
Schváleno 8 hlasy 
 

 
3) Různé  
–  vnitřní směrnice obce k náhradám za pracovní neschopnost, kterou je upraveno použití 
průměru náhrady za 4-14 den pracovní neschopnosti. Nebylo připomínek. 
Schváleno 8 hlasy. 

 
- do společenského sálu bude zakoupena myčka na sklo za cenu cca 35 tis. Kč. Tato cena 
je včetně zapojení a uvedení do provozu.  
Schváleno 8 hlasy.   
 
4) Diskuse 
Paní Střítežská popřála kandidátům do voleb úspěch a přála si, aby i nadále byly dobře 
udržovány cesty v zimě. Doplnila ji paní Praxová s připomínkou k cestě k čp. 63. 
V současné době zde VHOS a.s. opravoval vodovod. Starostka odpověděla, že o opravě 
obecní úřad neví a že by VHOS měl cestu dát do původního stavu.  
 



5) Přednesen návrh na usnesení 
 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje kupní smlouvu na prodej automobilu 

AVIA A 30N kupujícímu Obec Bělá nad Svitavou za kupní cenu 25 tis. korun českých. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vnitřní směrnici k náhradám za 

pracovní neschopnost.  
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje nákup myčky na sklo do společenského 

sálu obecního úřadu za kupní cenu 35 tis. Kč.  
 
Návrh usnesení byl schválen 7 hlasy 
 
Starostka poděkovala za účast a zasedání ukončila.  
 
V Kamenci u Poličky dne 13.10.2010             
 
 
Zapsala: Miroslava Švandová 
 
 
Ověřil:    Josef Jiruše                                                                   Rudolf Schauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


