
Zápis číslo 22 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

konaného dne 4. 12. 2013 ve společenském sále v budově 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky 

 
Přítomni:  Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Bohumil Novák, Ing. Alena Cejpová, Rudolf Schauer, 
Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban - pozdější příchod v průběhu jednání, hlasování od 
bodu 5. 
 
Omluveni: Jiří Groulík 
Nepřítomni: Marcela Putnarová 
 
Hosté dle prezenční listiny. 
 
Zahájení v 19.10 hod, ukončení ve 20.15 hod. 
Jednání řídil starosta obce Petr Šváb. 
 
Zapisovatel: Ing. Alena Cejpová 
Ověřovatelé zápisu: Jan Kadidlo, Rudolf Schauer 
Návrhová komise: Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák 
Složení bylo přijato 6-ti hlasy pro. 
 
Program: 
 - Kontrola usnesení 

- Obecně závazná vyhláška 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování komunálních odpadů 

 - Rozpočtové provizorium na rok 2014 

 - Rozpočtové opatření číslo 4/2013 

- Majetkoprávní záležitosti 

- Rozhodnutí o námitkách k návrhu ÚP Kamenec u Poličky 

 - Různé 

 - Diskuse 

 - Usnesení 
Složení bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Bod 1. - Kontrola usnesení 
 Starosta obce informoval, že předchozím zasedáním bylo zasedání zastupitelstva 
obce dne 5. 9. 2013. Starosta obce v krátkosti připomenul úkoly stanovené v usnesení, které 
byly splněny a nebo jsou ve fázi plnění. 

Kontrola usnesení byla vzata na vědomí. 
 
Bod 2. - Obecn ě závazná vyhláška 1/2013 o místním poplatku za prov oz systému 
shromaž ďování komunálních odpad ů 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2013 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů. Dle návrhu v této 
vyhlášce zůstává místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2014 na výši 550,- 
Kč na poplatníka. 



 Nadále platí osvobození od poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném roce 
dosáhnou 17 a méně let věku, poplatníci, kteří v příslušném roce dosáhnou  80 a více let 
věku, poplatníci, kteří se po celý kalendářní rok zdržují v zahraničí, poplatníci, kteří jsou 
úředně hlášeny na ohlašovně obce. Firmou, která bude v naší obci zajišťovat svoz odpadů, 
zůstává v roce 2014 firma Liko Svitavy. Obec za tuto službu bude hradit částku 612,- Kč za 
jednoho obyvatele. Jedná se o stejnou cenu jako v roce 2013. Před hlasováním byl dán 
prostor pro diskusi. 

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
byla schválena 6-ti hlasy pro. 
 
Bod 3.  - Rozpo čtové provizorium na rok 2014 

Starosta obce informoval o návrhu rozpočtového provizoria na rok 2014 - bylo 
zveřejněno na úřední desce 18. 11. 2013 . 
Navrhované rozpočtové provizorium je následující: 

Příjmy     
paragraf položka text v tis.Kč 

  1111 Daň ze závislé činnosti 200 

  1112 Daň ze samostatně výdělečné činnosti 6 

  1113 Daň fyzických osob z kapitálu 15 

  1121 Daň z přijmu právnických osob 135 

  1211 Daň z přidané hodnoty 450 

  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování a sběru odpadu 20 

  1511 Daň z nemovitosti 10 

  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 15 

  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 33 

361 * Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 4 

617 ** Regionální a místní správa 2 

  Celkem 890 

Výdaje    
paragraf položka text v tis.Kč 

214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 35 

221 ** Pozemní komunikace 150 

232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 2 

311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 50 

331 ** Kultura 1 

339 ** Ostatní činnosti v záležitosti kultury 5 

341 ** Tělovýchova 7 

342 ** Zájmová činnost a rekreace 4 

363 ** Komunální služby a územní rozvoj 30 

372 ** Nakládání s odpady 10 

374 ** Ochrana přírody a krajiny 30 

551 ** Požární ochrana 4 

611 ** Zastupitelské orgány 90 

617 ** Regionální místní správa 130 

631 ** Obecné přijmy a výdaje z finančních operací 2 

632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 40 



   Rezerva 300 

  Celkem 890 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtové provizorium na rok 2014 bylo přijato 6-ti hlasy pro. 
 
Bod 4.  - Rozpo čtové opat ření číslo 4/2013. 

Starosta obce informoval o potřebě přijetí rozpočtového opatření číslo 4/2013, které 
si vyžadují nutné úpravy jednotlivých paragrafů a položek schváleného rozpočtu dle 
skutečného plnění rozpočtu. Starosta obce dále informoval o vývoji rozpočtu obce k 
30.11.2013. 

Starosta obce dále informoval o potřebě úpravy rozpočtu na konci kalendářního roku 
dle skutečného plnění – navrhnul ke schválení komptenci starosty obce pro provedení 
rozpočtového opatření číslo 5/2013, dle skutečného plnění na konci roku s přesunem 
ušetřených finančních prostředků do paragrafu financování jako rezerva na další období. 
Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Rozpočtové opatření číslo 4/2013 a kompetence pro starostu obce provést 
rozpočtové opatření číslo 5/2013, kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle 
skutečného plnění na konci kalendářního roku 2013 s případným přesunem ušetřených 
finančních prostředků do paragrafu financování jako rezerva na další období bylo schváleno 
6-ti hlasy pro. 
 
Bod 5. Majetkoprávní záležitosti 
a) Záměr obce na sm ěnu pozemk ů 

Starosta obce přednesl záměr obce na směnu pozemků mezi obcí Kamenec u 
Poličky a společností I. Agro Oldřiš. Jedná se o následující: 
- Obec Kamenec u Poličky převádí do vlastnictví I. Agro Oldřiš a.s. pozemek označený jako 
stavební parcela číslo 340/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2 a pozemek 
označený jako stavební parcela číslo 317/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2, 
vše v obci a v katastrálním území Kamenec u Poličky. 
- I. Agro Oldřiš a.s. převádí do vlastnictví Obce Kamenec u Poličky díl a o výměře 967 m2 
oddělený geometrickým plánem číslo 486-5/2013, který se slučuje s pozemkem označeným 
jako pozemková parcela číslo 866/44 - trvalý travní porost a nově vzniklý pozemek 
označený jako pozemková parcela číslo 937/5 - ostatní plocha  o výměře 37 m2, vše v obci a 
v katastrálním území Kamenec u Poličky. 

Obec touto směnou získá do svého vlastnictví část pozemku pro stavbu zázemí pro 
komunální techniku. Záměr obce o směně pozemků byl zveřejněn na úřední desce dne 18. 
11. 2013. Směna pozemků byla navržena bez vzájemných doplatků za podmínek, že 
náklady na vypracování kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí 
obec. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Směna pozemků dle výše uvedeného záměru a za navržených podmínek byla 
schválena 7-mi hlasy pro. 
 
b) Záměr obce na koupi pozemku p.p. č. 866/48 

Starosta obce přednesl záměr obce na koupi pozemku ve vlastnictví paní Věry 
Prokopové, bytem Mánesova 740, Horní Předměstí, 572 01 Polička. Obec zakoupením 
pozemku získá do svého vlastnictví další část pozemku pro stavbu zázemí pro komunální 
techniku. 



Jedná se o pozemek označený jako pozemková parcela číslo 866/48 - trvalý travní 
porost o výměře 135 m2, který byl oddělem geometrickým plánem číslo 486-5/2013 
z pozemku označeného jako pozemková parcela číslo 866/46. Tento pozemek zakoupí 
společnost Kytos s.r.o. Paní Věra Prokopová jako prodávající navrhuje prodej pozemku p.č. 
866/48 uskutečnit za cenu 50,- Kč za 1 m2, což při výměře převáděného pozemku 135 m2 
představuje částku 6750,- Kč, za podmínek, že náklady na vypracování kupní smlouvy a 
náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec. Před hlasováním byl dán prostor pro 
diskusi. 

Zakoupení pozemku označeného jako pozemková parcela číslo 866/48 od paní Věry 
Prokopové, bytem Mánesova 740, Horní Předměstí, 572 01 Polička dle výše uvedených 
podmínek bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
c) Záměr obce na koupi pozemku p.p. č. 86/2 

Starosta obce přednesl záměr obce na koupi pozemku ve vlastnictví pana Martina 
Mauera, bytem Rohozná 186, 569 72 Rohozná a paní Michaely Štěpánkové, bytem 
Hrubínova 532, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, 

Geometrickým plánem číslo 487-220/2013 byl z pozemků označených jako 
pozemková parcela číslo 86 a 87 oddělen nový pozemek označený jako pozemková parcela 
číslo 86/2 - trvalý travní porost o výměře 186 m2. Obec zakoupením pozemku získá do 
svého vlastnictví pozemek, který se historicky používá jako komunikace v majetku obce 
mezi domem pana Klusoně a domem rodiny Homolkovi a Cejpovi. 

Prodávající navrhují prodej pozemku p.č. 86/2 uskutečnit za cenu 30,- Kč za 1 m2, 
což při výměře převáděného pozemku 186 m2 představuje částku 5580,- Kč, za podmínek, 
že náklady na vypracování kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí 
obec. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Zakoupení pozemku označeného jako pozemková parcela číslo 86/2 od pana 
Martina Mauera, bytem Rohozná 186, 569 72 Rohozná a paní Michaely Štěpánkové, bytem 
Hrubínova 532, Dolní Předměstí, 572 01 Polička dle výše uvedených podmínek bylo 
schváleno 7-mi hlasy pro. 

 
Bod 6. - Rozhodnutí o námitkách k návrhu ÚP Kamenec  u Poli čky 

Starosta obce informoval navázal na předchozí zasedání zastupitelstva a představil 
Důvodovou zprávu pro jednání zastupitelstva, zpracovanou Městským úřadem Polička, 
odborem územního plánování a návrh rozhodnutí  o podaných námitkách uplatněných 
k návrhu územního plánu Kamenec u Poličky. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 
 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí vyhodnocení výsledků 
veřejného projednání návrhu Územního plánu Kamenec u Poličky, schvaluje rozhodnutí o 
námitkách podaných k návrhu Územního plánu Kamenec u Poličky a schvaluje na základě 
rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Kamenec u Poličky vrácení 
návrhu územního plánu k jeho podstatné úpravě a k opakovanému veřejnému projednání. 
Vše schváleno 7-mi hlasy pro. 

 
Bod 7. – Různé 
7.1. Inventarizace majetku obce 

Starosta obce informoval o vydání Příkazu starosty k provedení fyzické a dokladové 
inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2013 dle Vnitřní směrnice 
k provedení inventarizace ze dne 22. 9. 2011 včetně plánu inventarizace a navrhnul složení 



inventarizační komise - předseda inventarizační komise Jan Kadidlo, členové Jiří Groulík, 
Ing. Bohumil Novák a Rudolf Schauer. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Složení inventarizační komise bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 

7.2. Smlouva o poskytnutí finan čního p říspěvku SMSV  
Starosta obce informoval o Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Sdružení 

majitelů skupinového vodovodu Poličsko na přeložku vodovodního řadu – již z realizovaná 
akce v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace ve spodní části obce. Finanční 
příspěvek ve výši 136.167,- Kč je stanoven jako 50% podíl. Před hlasováním byl dán prostor 
pro diskusi. 

Smlouva byla schválena 7-mi hlasy pro. 
 
7.3. Dohoda o poskytnutí dotace 

Starosta obce informoval o Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 
se Státním zemědělským intervenčním fondem, název projektu Rozšíření vybavení pro 
volnočasové aktivity v obci. Jedná se o letos schválenou dotaci pro rok 2014 prostřednictvím 
MAS Poličsko. Před hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Dohoda o poskytnutí dotace byla schválena 7-mi hlasy pro. 
 
7.4. Dotace z rozpo čtu Pardubického kraje 

Starosta obce navrhnul podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje na požární techniku a věcné prostředky pro výjezdové jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů obcí pro rok 2014. Dotace až 70 %, 30 % spoluúčast obce, naposledy nám byla 
poskytnuta dotace v roce 2010, záměr pořídit kalové čerpadlo, případně další chybějící 
vybavení, v roce 2013 pro tento účel Pardubický kraj poskytoval částku 10.000,-. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Podání žádosti o poskytnutí dotace bylo schváleno 7-mi hlasy pro. 
 
7.5. Uzavření budoucí smlouvy o p řipojení odb ěrného elektrického za řízení 
 Starosta obce informoval o žádosti obce na zřízení nového přípojného místa pro 
stavbu garáže pro komunální techniku. Umístění je naplánováno v kabelovém pilíři na 
parcele č. 866/44 v majetku obce, cena za zřízení připojného místa je 12500,- Kč. Před 
hlasováním byl dán prostor pro diskusi. 

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení bylo přijato 7-
mi hlasy pro. 
 
7.6. Dílčí přezkoumání hospoda ření obce 

Starosta obce informoval, že dne 4. 10. 2013 bylo provedeno dílčí přezkoumání 
hospodaření obce pracovnicemi Krajského úřadu Pardubického kraje se závěrem, že nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere zprávu na vědomí. 
 
7.7. Cena vodného na rok 2014 

Starosta obce informoval, že na valné hromadě Sdružení majitelů skupinového 
vodovodu Poličsko byl přijat návrh provozovatele firmy VHOS Moravská Třebová na zvýšení 
ceny vodného ze současných 29,50 Kč/m3 na novou cenu 30 Kč/m3 včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky obce bere na vědomí.  
 



7.8. Informace o ve řejné sbírce pro Tomáše Jílka  
 Starosta obce informoval o veřejné sbírce pro Tomáše Jílka, kterou obec zřídila 
rozhodnutím na minulém zasedání. Informoval o stavu na bankovním účtu, o uskutečněných 
výdajích a o současném zdravotním stavu. 

 
Bod 8. – Diskuze  

Starosta obce informoval o činnostech v obci v posledním období. Informoval o 
projektu stavby garáže a jeho úpravě pro možnost skladování posypového materiálu, pokud 
by obec musela přestat používat současnou násypku. 

Dále informoval o záměru provést větší zásah do vzrostlého stromořadí podél hlavní 
komunikace od domu čp. 79 (p.Cacková) po dům čp. 75 (p. Cacek), kde stromy jsou již ve 
špatném stavu. 

Informoval o současném provozování místního rozhlasu,  o stanovení pevných časů  
pro vysílání v zimním období v 16.00 a v 17.00 hod. pro venkovní i domácí přijímače a o 
zopakování vysílání v 18.45 hod. pouze do domácích přijímačů. Nabídnul k vyzvednutí 
domácí přijímače a také možnost seřízení příjímačů v případě jejich špatné funkce. 
Připomenul také možnost přehrání záznamu vysílání z internetových stránek obce. 
 Starosta obce podal zprávu o činnosti pracovníků obce, o ukončení pracovního 
poměru VPP k 31. 12. 2013. Poděkoval všem organizátorům a všem, kteří se podílejí na 
probíhající Vánoční výstavě za jejich usílí a ochotnou pomoc. Informoval o nejbližších akcích 
v obci - Mikuláš a čerti ve čtvrtek 5. 12., praktický seminář pro ženy Aranžování svícnů 19. 
12., zítra od 17.00 hod., Kamenecké listy vyjdou v týdnu před Vánočními svátky, 28. 12. se 
uskuteční Mariášový turnaj, Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční v sobotu 4. 1. 2014, 
Hasičské plesy 14. a 15. 1. 2014 a Maškarní karneval v neděli 16. 1. 2014. 

Příští zasedání se uskuteční pravděpodobně v měsíci únoru s hlavním bodem 
programu schválení rozpočtu na rok 2014. 
 
Bod 9. – Návrh na usnesení 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení ze zasedání: 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 
1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
2) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2014. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 4/2013 a 
schvaluje kompetenci pro starostu obce provést rozpočtové opatření číslo 5/2013, kterým 
bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci kalendářního 
roku 2013 s případným přesunem ušetřených finančních prostředků do paragrafu 
financování jako rezerva na další období. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje směnu pozemků: 
- Obec Kamenec u Poličky převádí do vlastnictví I. Agro Oldřiš a.s. pozemek označený jako 
stavební parcela číslo 340/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2 a pozemek 
označený jako stavební parcela číslo 317/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2, 
vše v obci a v katastrálním území Kamenec u Poličky. 
- I. Agro Oldřiš a.s. převádí do vlastnictví Obce Kamenec u Poličky díl a o výměře 967 m2 
oddělený geometrickým plánem číslo 486-5/2013, který se slučuje s pozemkem označeným 



jako pozemková parcela číslo 866/44 - trvalý travní porost a nově vzniklý pozemek 
označený jako pozemková parcela číslo 937/5 - ostatní plocha  o výměře 37 m2, vše v obci a 
v katastrálním území Kamenec u Poličky. 
Směna pozemků je schválena bez vzájemných doplatků, náklady na vypracování kupní 
smlouvy a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u 
Poličky. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku označeného jako 
pozemková parcela číslo 866/48 od paní Věry Prokopové, bytem Mánesova 740, Horní 
Předměstí, 572 01 Polička za kupní cenu 50,- Kč za 1 m2, což při výměře převáděného 
pozemku 135 m2 představuje částku 6750,- Kč za podmínek, že náklady na vypracování 
kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku označeného jako 
pozemková parcela číslo 86/2 od pana Martina Mauera, bytem Rohozná 186, 569 72 
Rohozná a paní Michaely Štěpánkové, bytem Hrubínova 532, Dolní Předměstí, 572 01 
Polička za kupní cenu 30,- Kč za 1 m2, což při výměře převáděného pozemku 186 m2 
představuje částku 5580,- Kč za podmínek, že náklady na vypracování kupní smlouvy a 
náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného 
projednání návrhu Územního plánu Kamenec u Poličky. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodnutí o námitkách podaných k 
návrhu Územního plánu Kamenec u Poličky ve znění předloženém pořizovatelem: 
a) námitce č. 1 podané Miroslavou a Janem Kadidlovými, Kamenec u Poličky se vyhovuje, 
b) námitce č. 2 podané Ing. Pavlem Bednářem, Polička a Stanislavem Bednářem, Polička se 
vyhovuje, 
c) námitce č. 3 podané Liborem Nunvářem, Kamenec u Poličky se vyhovuje, 
d) námitce č. 4 podané Ing. Irenou a Milanem Cackovými, Kamenec u Poličky se vyhovuje, 
e) námitce č. 5 podané Mgr. Janou Novákovou, Kamenec u Poličky se vyhovuje částečně, 
f) námitce č. 6 podané Davidem Pražanem, Kamenec u Poličky se vyhovuje, 
g) námitce č. 7 podané Ing. Marií a Ing. Janem Vosmekovými, Kamenec u Poličky se 
vyhovuje, 
h) námitce č. 8 podané Marií a Vladimírem Sílovými, Kamenec u Poličky se vyhovuje, 
i) námitce č. 9 podané Lenkou a Luborem Staňkovými, Kamenec u Poličky se vyhovuje, 
j) námitce č. 10 podané Lenkou Kučerovou, Borová se vyhovuje, 
k) námitce č. 11 podané Evou a Pavlem Erbesovými, Kamenec u Poličky se vyhovuje, 
l) námitce č. 12 podané Jiřím Cackem, Kamenec u Poličky se vyhovuje. 
 
Rozhodnutí o námitkách včetně jeho odůvodnění je přílohou usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva obce Kamenec u Poličky dne 4. 12. 2013. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje na základě rozhodnutí o námitkách 
podaných k návrhu Územního plánu Kamenec u Poličky vrácení návrhu územního plánu 
k jeho podstatné úpravě a k opakovanému veřejnému projednání. 
 



10) 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. 2013 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. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Palackého náměstí 160, 572 
01 Polička na přeložku vodovodního řadu, název akce přeložka vodovodního řadu v obci 
Kamenec (DN 150) ve výši 136.167,- Kč. Finanční příspěvek je stanoven jako 50% podíl. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova se Státním zemědělským intervenčním fondem, název projektu 
Rozšíření vybavení pro volnočasové aktivity v obci. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany pro 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení na pozemku ve vlastnictví obce parcela číslo 866/44 pro 
zřízení přípojného místa pro stavbu garáže pro komunální techniku. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o výsledku dílčího 
přezkoumání hospodaření obce Kamenec u Poličky za rok 2013 se závěrem nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z valné hromady 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o zvýšení ceny vodného na 30,- Kč/m3 

pro rok 2014. 
 

Usnesení bylo přijato 7-mi hlasy pro. 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem krásné prožití Vánočních 
svátků a vše nejlepší do nového roku 2014 a poté zasedání ukončil. 
 
V Kamenci u Poličky dne 5. 12. 2013 
 
 
Zapisovatel:   Ing. Alena Cejpová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  

Jan Kadidlo 
 
 
Rudolf Schauer 


