
USNESENÍ č. 9 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 15. 12. 2011 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2011 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
2) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium na leden a únor 2012. 
 
3) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2011. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na trasu kabelového vedení nn o délce 15 m 
umístěného v zemi pro stavbu Kamenec u Poličky, Kadlec, p.č.320/4 – kvv,nn. Smlouvou 
dotčené  pozemky jsou p.č. 1961, 1962 a 159/3. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje odstranění lípy na pozemku obce p.č. 
1992/1 na náklady obce za předpokladu dosažení shody o skutečném průběhu hranic 
pozemků všech dotčených majitelů v dané lokalitě a bude tak prokázáno, že uvedený strom 
je skutečně na pozemku obce. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí příkaz starosty o provedení 
fyzické inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2011 dle Vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace ze dne 22. 9. 2011 včetně plánu inventarizace a 
schvaluje složení inventarizační komise - předseda inventarizační komise Jan Kadidlo, 
členové Jiří Groulík, Ing. Bohumil Novák a Rudolf Schauer. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje navýšení členského příspěvku obce 
Svazku obcí AZASS na 20,- Kč na občana a rok s platností od roku 2012. 
 
8) Zastupitelstvo obce  Kamenec u Poličky schvaluje složení výběrové a hodnotící komise - 
všichni členové zastupitelstva obce - a to na vyhodnocení nabídek uchazečů na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Územní plán Kamenec u Poličky“ a pověřuje starostu obce 
následným uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem dle doporučení výběrové a hodnotící 
komise. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zapojení obce do programu veřejné 
služby v roce 2012. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 1000,- Kč Základní organizaci Českého svazu včelařů v Poličce. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z valné hromady 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o zvýšení ceny vodného pro rok 2012. 
 
 

     Petr Šváb          Jan Kadidlo 
starosta obce      místostarosta obce 

V Kamenci u Poličky 15. 12. 2011 


