
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

které se konalo dne 25. 5. 2011  
 
1)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2010, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2010 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti 
obce za rok 2010 takto - výsledek hospodaření 2.412.129,65 Kč převést na účet 432 – 
nerozdělený zisk z minulých let. 
 
2)  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2011. 
 
3)  Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 6, odst. 5, písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, pořízení Územního plánu Kamenec u Poličky z vlastního podnětu podle § 44, 
písm. a) stavebního zákona. 
 
4) Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 6, odst. 6, písm. b) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, žádost o pořízení Územního plánu Kamenec u Poličky určenou pro pořizovatele 
MěÚ Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (příslušný úřad 
územního plánování). 
 
5) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením zjednodušeného 
podlimitního řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Územní plán Kamenec 
u Poličky“ podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
6)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a výroční zprávu za rok 2010 
Mikroregonu Poličsko a závěrečný účet Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 
 
7)  Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici k náhradám za pracovní neschopnost. 
 
8)  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku 5.000,- Kč Charitě Polička. 
 
9)  Zastupitelstvo obce schvaluje prodejní cenu palivového dřeva - 720,- Kč včetně DPH 
za prostorový metr u nezpracovaného jehličnatého dřeva ve dvoumetrových délkách a 800,- 
Kč včetně DPH za prostorový metr u zpracovaného dřeva v metrových délkách. 
 
 

     Petr Šváb          Jan Kadidlo 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
V Kamenci u Poličky 25. 5. 2011 


