
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

 které se konalo dne 16. 12. 2010 
 
1. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtovou změnu číslo 4. 

 
2. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 
2011. 
 
3. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2010 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů 
 
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Petra Švába ve funkci uvolněného starosty obce od 1. 2. 
2011. 
 
5. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje jako určeného zastupitele obce  podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební 
zákon) na celé volební období 2010 – 2014 pana Petra Švába, bytem Kamenec u Poličky 
129, starostu obce. 
 
6. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci 
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  
- do výše 50000 Kč, jsou – li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto 
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet 
výdajů)  
- ve výši nad 50000 Kč v případě –  

 a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
 b)  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 

stavu nouze, výdaj k odvrácení škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady 

 c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů v další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného zdůvodění (lze podat na zasedání ústně). 
 
7. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vnitřní směrnice – směrnice k časovému 
rozlišení a směrnice k podrozvahovým účtům. 

 
8. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Ing. Alenu Cejpovou zástupcem ve 
školské radě školy Sádek. 

 



9. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí příkaz starosty o provedení 
fyzické inventury majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31.12.2010 a složení 
inventarizační komise Jiří Groulík, Miroslava Švandová, Rudolf Schauer, Jan Kadidlo a Petr 
Šváb. 

 
10. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje návrh na další pokračování přípravy 
v záměru prodeje části obecního pozemku u č.p. 137 
 
11. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje snížení sazby z jističe 3x50A v sazbě 
C45d za jistič 3x25A v sazbě C25d. Dále návrh změny osoby plátce na nájemce a finanční 
vyrovnání. 
 
12. Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z valné hromady 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o zvýšení ceny vodného. 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb          Jan Kadidlo 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 16.12.2010 
 


