
USNESENÍ č. 24 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

 které se konalo dne 23. 4. 2014 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2013, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2013 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 2013 takto - výsledek hospodaření 1.339.071,14 Kč převést na účet 432 
- nerozdělený zisk z minulých let. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2013. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2014. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce z rozpočtu Pardubického kraje 2014. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v rámci 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2014 ve výši 100.000,- Kč na 
vybudování budovy zázemí pro komunální techniku – Novostavba garáže a skladu. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu akce Novostavba garáže a skladu p.č. 866/44 a 866/48 v KÚ Kamenec u 
Poličky a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou Přemysl Zobač, Pomezí 
158, 569 71 Pomezí. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IP-12-2004526/VB/2, Kamenec u Poličky, Urban, nový odběr knn. Dotčeným 
pozemkem v majetku obce je p.p.č. 933/5. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene  - služebnosti číslo IP-12-2004587/VB/2, Kamenec u Poličky, Vávra, RD – nové 
odběrné místo, knn. Dotčenými pozemky v majetku obce jsou p.č. 1948/1 a 1948/7. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo 
IV-12-201273/VB/1, Kamenec u Poličky, knn – obec. Dotčenými pozemky v majetku obce 
jsou p.p.č. 866/4, 933/5, 935, a 2035/2. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku označeného jako 
pozemková parcela číslo 84/2 od pana Vojtěcha Popelky, bytem Švermova 388, Dolní 
Předměstí, 572 01 Polička za kupní cenu 30,- Kč za 1 m2, což při výměře převáděného 



pozemku 146 m2 představuje částku 4380,- Kč za podmínek, že náklady na vypracování 
kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky neschvaluje možnost pronájmu horní požární 
nádrže v majetku obce Kamenec u Poličky pro rybářskou činnost pana Báči, bytem Oldříš 
192, 569 82 Borová. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s odkoupením pozemků v majetku pana 
Miroslava Nykla, bytem Kamenec u Poličky 95, 572 01 Polička, které jsou dotčeny místní 
komunikací. Zastupitelstvo obce navrhuje uskutečnit odkoupení pozemků za cenu obvyklou. 
Cena obvyklá byla pro uvedené pozemky stanovena znaleckým posudkem, zpracovaným 
panem Vladimírem Karlíkem, Hrnčířská 268, Litomyšl ve výši 50,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce 
nesouhlasí s jednostranným návrhem kupní ceny ve výši minimálně 270,- Kč/m2.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování nového geometrického plánu na náklady 
obce, ale pouze za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi obcí 
Kamenec u Poličky a panem Miroslavem Nyklem, ve které se smluvní strany dohodnou na 
odkoupení dotčených pozemků pod místní komunikací. 

Zastupitelstvo obce dále souhlasí, v případě uskutečnění koupě pozemků, s úhradou 
nákladů na vypracování kupní smlouvy a s úhradou správního poplatku za vklad do katastru 
nemovitostí. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 včetně 
dodatku smlouvy číslo 1. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vnitřní směrnici Odpisový plán 
dlouhodobého majetku a účetní odpisy. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje realizaci zakázky Zatrubnění příkopu 
p.č. 935 a 2035/ v KÚ Kamenec u Poličky společností DS Delta s.r.o., Lubná 183, 569 63 
Lubná. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky neschvaluje záměr prodloužení vodovodního 
řadu z pozemku p.p.č. 1599/1 přes pozemky p.p.č 1948/1 a 1599/6 na pozemek p.p.č. 
1948/8.  
 
 

     Petr Šváb          Jiří Groulík 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 23. 4. 2014 


