
USNESENÍ č. 25 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 19. 6. 2014 

1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu 
Územního plánu Kamenec u Poličky předloženou pořizovatelem. 

2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), 
konstatuje, že návrh Územního plánu Kamenec u Poličky je v souladu s Politikou územního 
rozvoje České republiky, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje. 

3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební 
zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 
vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy č. 
1/2014 Územní plán Kamenec u Poličky. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2014. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2013. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregon Poličsko za rok 2013. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje členství své obce Kamenec u Poličky 
v organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., se sídlem Sulkovská 340, 569 92 
Bystré, IČO 270 308 22. Zástupci obce byli seznámeni s právy a povinnostmi člena MAS 
Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. vyplývajícími z platných stanov organizace, které jsou 
přílohou tohoto usnesení. Obec Kamenec u Poličky bude zastupovat ve věci hlasování a 
jednání na schůzích orgánů MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. starosta obce.  
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje počet členů zastupitelstva obce 
Kamenec u Poličky pro volební období 2014 – 2018 na 9 členů. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje provedení opravy části osvětlení 
v areálu Pod Lipou firmou Elektro VKV spol. s r.o. Svitavy. 
 
 
 

     Petr Šváb          Jiří Groulík 
starosta obce      místostarosta obce 

 
V Kamenci u Poličky 19. 6. 2014 


