
USNESENÍ č. 23 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 26. 2. 2014 
 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí projednání podkladů k roční 
účetní závěrce za rok 2013 a zprávu Kontrolního výboru o provedených kontrolách v roce 
2013. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2013. 
 
3) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Kamenec u Poličky pro rok 2014. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015, 2016 a 
2017. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
20.000,- Kč Oblastní charitě Polička, Vrchlického 22, Polička, IČO: 49325515. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o spolupodílu obce Kamenec u 
Poličky na realizaci projektu  „Nezapomeňte (se) vrátit“ – finanční spoluúčast ve výši 8.700,- 
Kč splatná do 1. 4. 2014. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o půjčce občanskému 
sdružení MAS Sdružení pro rozvoj Poličska v rámci realizace SPL na předfinancování 
projektu  „Nezapomeňte (se) vrátit“ ve výši 78.300,- Kč. Čerpání půjčky v termínu do 1. 4. 
2014. 
 
8) 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. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zařazení svého správního území do 
území působnosti SCLLD1  MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.  na období 2014 – 2020.  
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí projekt Podpora meziobecní 
spolupráce. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Systém náležité péče pro rok 2014 na 
majetku obce Kamenec u Poličky jako hospodářského subjektu. 

                                                 
1 SCLLD – strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na 
území MAS – propojuje subjekty na území, jejich záměry a zdroje  ( obdoba stávající integrované strategie 
rozvoje území). 
 
 



 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o umístění a provozování 
kontejneru pro sběr oděvů, obuvi a textilu se společností Revenge, a.s. Praha. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pořízení mulčovače ke komunálnímu 
traktoru a to prostřednictvím svazku obcí Mikroregion Poličsko z dotačního programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2014. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu a místostarostu obce výběrem nejvýhodnější nabídky. 
 
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 a schvaluje v případě nutnosti zřízení jednoho pracovního místa na dobu určitou 
z prostředků obce. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy 
venkova obce Kamenec u Poličky a aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce 
Kamenec u Poličky s platností do roku 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb          Jiří Groulík 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 26. 2. 2014 
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