
USNESENÍ Č. 8 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 24. 11. 2011 
 
1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že paní Marcela Putnarová, bytem Kamenec u 
Poličky 66 se ke dni 17. 11. 2011 stala členkou zastupitelstva obce dle § 56 zákona č. 
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a při zasedání zastupitelstva dne 24. 11. 2011 
složila slib člena zastupitelstva dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 2071/3 – 
vodní plocha, o výměře 46 m2 v obci a v katastrálním území Kamenec u Poličky, zapsané na 
listu vlastnictví číslo 10001. 

Schválená prodejní cena je 10 Kč/m2 za podmínek, že kupující pan Petr Boštík, 
Kamenec u Poličky 59, 572 01 Polička, uhradí dále náklady na vypracování kupní smlouvy a 
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 
1389/2 – orná půda o výměře 11 m2 a části pozemku parcelní číslo 1389/12 – orná půda o 
výměře 15 m2, vše v obci a v katastrálním území Kamenec u Poličky, zapsané na listu 
vlastnictví číslo 10001. 

Dle zpracovaného geometrického plánu číslo 426-11/2011 se jedná o nové parcelní 
číslo 1389/25 o výměře 26 m2. Schválená prodejní cena je 100 Kč/m2 za podmínek, že 
kupující pan František Neděla, Kamenec u Poličky 177, 572 01 Polička uhradí dále náklady 
na vypracování kupní smlouvy a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření kupní smlouvy na úplatný 
převod plynárenského zařízení číslo smlouvy 1511000860/165274/138 uzavřené na základě 
Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy číslo 1511000656/2011/149240 ze dne 
25. 8. 2011. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu 
zadání Územního plánu Kamenec u Poličky včetně přílohy ze dne 16.11.2011 předloženou 
pořizovatelem. 

 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje v souladu s ustanovením § 47, odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, návrh zadání Územního plánu Kamenec u Poličky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtového opatření číslo 4/2011. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje paní Marcelu Putnarovou členem 
kontrolního výboru. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Ing. Alenu Cejpovou zástupcem obce ve 
školské radě školy Sádek. 
 



10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky neschvaluje účast obce v projektu turistických 
odpočívadel Mikroregionu Poličsko v roce 2012. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky nemá další připomínky k návrhu jízdního řádů 
autobusů na lince číslo 833, zveřejněného dne 10. 11. 2011 s platností od 11. 12. 2011 
s výjimkou změny názvu zastávky „Kamenec u Poličky ZD“ na „Kamenec u Poličky OÚ“. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje instalaci značek obytná zóna pro 
místní komunikaci od čp. 137 na pozemku parcelní číslo 1989/7 ve vlastnictví obce Kamenec 
u Poličky. 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb          Jan Kadidlo 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
V Kamenci u Poličky 24. 11. 2011 


