
USNESENÍ č. 17 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

které se konalo dne 12. 12. 2012  
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
2) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2013. 
 
3) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2012. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 30. 11. 2012, číslo smlouvy 
IP-12-2004526/VB/02 na stavbu Kamenec u Poličky, p.Urban – nový odběr knn. Dotčeným 
pozemkem je pozemek p.č. 933/5. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy číslo 11087771 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí a pověřuje starostu obce jejím podepsáním. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pokračování přípravy záměru prodeje 
pozemku 432/1 za podmínky upřesnění hranic pozemku. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na 
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje navýšení členského příspěvku obce 
Svazku obcí AZASS na 50,- Kč na občana a rok s platností od roku 2013. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z valné hromady Sdružení 
majitelů skupinového vodovodu Poličsko o zvýšení ceny vodného na 29,50 Kč/m3 pro rok 
2013. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí nové stanovy Mikroregionu 
Poličsko a neschvaluje účast obce v programu Podpora budování infrastruktury cestovního 
ruchu v Pardubickém kraji – projekt Turistická odpočívadla a odpočinková místa 
v Mikroregionu Poličsko. 

 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu 
Územního plánu Kamenec u Poličky, pokyny pro úpravu návrhu Územního plánu a 
vyhodnocení stanovisek a připomínek ze strany dotčených orgánů. 
 
12) Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi obdarovaným Obcí Kamenec u 
Poličky a dárcem panem Janem Kadidlo. Předmětem smlouvy je darování plynové fritézy 
FQ-4G v.č. 12050925 v pořizovací ceně 37.597,- Kč. 

   
   Petr Šváb            Jiří Groulík 

starosta obce      místostarosta obce 
 
V Kamenci u Poličky 12. 12. 2012  


