
USNESENÍ č. 16 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

které se konalo dne 21. 11. 2012  
 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí rezignaci pana Jana Kadidlo, 
bytem Kamenec u Poličky 161 na funkci místostarosty obce Kamenec u Poličky. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky po projednání rozhodlo: 
- neuvolněným místostarostou obce byl zvolen pan Jiří Groulík, narozen 22. 10. 1955, bytem 
Kamenec u Poličky 109. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytování odměny pro neuvolněného 
místostarostu obce pana Jiřího Groulíka a člena zastupitelstva obce – člena komise Jana 
Kadidlo dle přílohy číslo 1 k nařízení vlády číslo 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
to s platností od 1. 12. 2012. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemku ve vlastnictví obce Kamenec u Poličky, dotčeném plynárenským 
zařízením STL přípojka Kamenec u Poličky, číslo stavby 67561. Jedná se o pozemek par.č. 
1984/1v katastrálním území Kamenec u Poličky. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu výběrové komise o 
výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice účetní obce - administrativní pracovník a 
pověřuje starostu obce uzavřením pracovní smlouvy s Markétou Drašarovou, bytem 
Kamenec u Poličky 189 s platností od 1. 1. 2013. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí příkaz starosty o provedení 
fyzické a dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2012 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 Žádost o financování akce přeložení 
hlavního vodovodního řadu v délce cca. 70 m do místní komunikace p.č. 1992/1 a 1989/7 
z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko v roce 2013 za podmínky 50% spoluúčasti obce a 
úhrady nákladů na zpracování projektové dokumentace z rozpočtu obce. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o spolupodílu obce Kamenec 
u Poličky na realizaci projektu  „Hřbitovy – naše kamenná historie“ – finanční příspěvek ve 
výši 828,- Kč splatný do 31. 12. 2012. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o půjčce občanskému 
sdružení MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v rámci realizace SPL na předfinancování 
realizace projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“ ve výši 7.452,- Kč. Čerpání půjčky 
v termínu do 28. 2. 2013. 
 



10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí stav realizace akce 
Protipovodňová opatření obce Kamenec u Poličky a akce Digitální povodňový plán obce 
Kamenec u Poličky - realizace a dokončení do 31. 12. 2012. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí uzavření Dohody o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizovanou akci Zpevněná plocha pro 
kontejnery. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti na bezúplatný převod 
pozemků ve správě Pozemkového fondu České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových v katastrálním území Kamenec u Poličky do vlastnictví obce. Jedná se 
o pozemky, u kterých lze obhájit veřejný zájem. 

 
 
 
 
   
   Petr Šváb            Jiří Groulík 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 21. 11. 2012  


