
USNESENÍ č. 20 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 17. 7. 2013 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IV-12-2009676/VB/1, Kamenec u Poličky, Kadlec, p.č.320/4 – kvv,nn. 
Dotčenými pozemky jsou p.č. 159/3 a 1962. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 432/1 – 
zahrada, o výměře 2017 m2 v obci a v katastrálním území Kamenec u Poličky, zapsané na 
listu vlastnictví číslo 10001. 
Schválená prodejní cena je 48.340,- Kč za podmínek, že kupující pan MUDr. Roman Gapa, 
Eimova 294, 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 výběr dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu akce Oprava povrchu místní komunikace včetně odvodnění p.č. 1988/1, 
1989/7, 1992/1, 1971, Kamenec u Poličky a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o 
dílo s firmou VHOS a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2013. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci 
Programu obnovy venkova v roce 2013 ve výši 100.000,- Kč na pořízení komunální techniky 
- II.etapa. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
projektové dokumentace na investiční akci Přeložka vodovodního řadu PVC DN 150, místní 
komunikace p.č. 1989/7 Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Palackého 
náměstí 160, 572 01 Polička. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodejní cena použitých čalouněných 
židlí ve výši 50,- Kč za kus a prodejní cena palivového dřeva ve výši 920,- Kč za prostorový 
m3. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2012. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a výroční zprávu 
za rok 2012 Mikroregonu Poličsko. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a výroční zprávu 
za rok 2012 Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 
 
 

     Petr Šváb          Jiří Groulík 
starosta obce      místostarosta obce 

 
V Kamenci u Poličky 17. 7. 2013 


