
USNESENÍ č. 18 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 27. 2. 2013 
 
1)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2012, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2012 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 2012 takto - výsledek hospodaření 594.546,08 Kč převést na účet 432 - 
nerozdělený zisk z minulých let. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2012. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2012. 
 
3) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Kamenec u Poličky pro rok 2013. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014, 2015, 
2016. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Kamenec u 
Poličky, Vávra, RD – nové odběrné místo, knn. Dotčenými pozemky v majetku obce jsou p.č. 
1948/1 a 1948/7. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje nákup příslušenství ke komunálnímu 
malotraktoru – rotační sekačka, výklopný víceúčelový kontejner a třístranně sklopný vlek od 
dodavatelské firmy PEKASS a.s., Javornická 1188, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pořízení válcového zametače ke 
komunálnímu malotraktoru od dodavatelské firmy HS + Ing. Radek Sláma, K. H. Borovského 
3, 512 11 Vysoké nad Jizerou a schvaluje převod finančních prostředků ve výši 109.717,- Kč 
na nákup této techniky svazku obcí Mikroregion Poličsko pro pořízení z programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2013. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
20.000,- Kč Oblastní charitě Polička, Vrchlického 22, Polička, IČO: 49325515. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje v souladu se Smlouvou o sdružování 
prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice příspěvek ve výši 
5,- Kč na obyvatele. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o sdružených dodávkách 
plynu a elektrické energie pro obec Kamenec u Poličky se společností Armex Energy a.s. 
Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín se začátkem odběru od 1. 6. 2013. 



11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy 
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v roce 2013. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje nové znění stanov svazku obcí 
Mikroregion Poličsko. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí podání Žádosti o příspěvek na 
vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o 
zaměstnání dle podmínek stanovených úřadem práce. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí projednání stavu zabezpečení 
požární ochrany v obci. 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb          Jiří Groulík 
starosta obce      místostarosta obce 

 
V Kamenci u Poličky 27. 2. 2013 


