
USNESENÍ č. 12 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

které se konalo dne 10. 5. 2012  
 
1)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2011, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce schvaluje proúčtování výsledku hospodaření obce z hlavní 
činnosti obce za rok 2011 takto - výsledek hospodaření 2.444.604,29 Kč převést na účet 
432 011 - nerozdělený zisk z minulých let. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách za rok 2011. 
 
2)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej pozemku st. 256/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m2 v obci a v katastrálním území Kamenec u 
Poličky, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001. Na prodávaném pozemku je umístěna 
stavba ve vlastnictví kupujících. 

Schválená prodejní cena je 10 Kč/m2 za podmínek, že kupující pan Luboš Dvořák a 
paní Petra Dvořáková, Kamenec u Poličky 103, 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 pozemku st. 113/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m2 v obci a v katastrálním území Kamenec u 
Poličky, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001. Na prodávaném pozemku je umístěna 
stavba ve vlastnictví kupujícího. 

Schválená prodejní cena je 10 Kč/m2 za podmínek, že kupující pan Jiří Petrásek, 
Kamenec u Poličky 91, 572 01 Polička, uhradí dále náklady na vypracování kupní smlouvy a 
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej pozemku ppč. 378/3 – 
zahrada, o výměře 63 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 Jiří Petrásek, 
Kamenec u Poličky 91, 572 01 Polička, uhradí dále náklady na vypracování kupní smlouvy a 
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky neschvaluje prodej pozemku ppč. 378/4 – 
zahrada, o výměře 8 m2 v obci a v katastrálním území Kamenec u Poličky, zapsané na listu 
vlastnictví číslo 10001.  
 
4)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu 
z programu Podpora pořízeníá územních plánů v roce 2012. 
 
5)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 
2012. 
 



6)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o dílo na úpravu a 
rozšíření veřejného osvětlení s firmou Elektro VKV – spol. s.r.o. Bezručova 9a, 568 02 
Svitavy. 
 
7)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce zadáním zajištění 
zadávacího řízení a výběru dodavatele na realizace projektu Protipovodňová opatření obce 
Kamenec u Poličky dodavatelské firmě. 
 
8)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce zajištěním zadávacího 
řízení na výběr dodavatele zakázky malého rozsahu na pořízení komunální techniky a 
schvaluje složení výběrové a hodnotící komise - všichni členové zastupitelstva obce. 
 
9)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje finanční spoluúčast obce na realizaci 
úpravy a rozšíření hygienického zařízení pro mateřskou školku v budově školy v Sádku. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Vnitřní směrnici Poskytování a 
účtování cestovních náhrad, Vnitřní směrnici Odpisový plán dlouhodobého majetku, Vnitřní 
směrnici Opravné položky k majetku. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 
1.výzvy MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v roce 2012 na projekt Zpevněné plochy pro 
kontejnery. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky neschvaluje pronájem zemědělských pozemků 
v majetku obce na základě žádosti pana Miroslava Břeně, Sádek 53, 572 01 Polička. 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb          Jan Kadidlo 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
V Kamenci u Poličky 10. 5. 2012  


