
USNESENÍ č. 22 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 4. 12. 2013 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb          Jiří Groulík 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
V Kamenci u Poličky 4. 12. 2013 


