
USNESENÍ 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kamenec  u Poli čky, 

 které se konalo dne 6. 11. 2014 v budov ě Obecního ú řadu v Kamenci u Poli čky. 
 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí složení slibu všech členů 
zastupitelstva dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb v platném znění. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky po projednání rozhodlo o funkcích starosty a 
místostarosty: 
 - starostou obce byl zvolen pan Petr Šváb, Kamenec u Poličky 129, funkce bude 
vykonávána jako uvolněná. 
 - místostarostou obce byl zvolen pan Ing. Bohumil Novák, Kamenec u Poličky 52, funkce 
bude vykonávána jako neuvolněná. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky rozhodlo o zřízení finančního výboru, kontrolního 
výboru, kulturní komise, komise pro životní prostředí. Všechny zřízené výbory a komise budou 
tříčlenné. 
  
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky rozhodlo o funkcích neuvolněných členů 
zastupitelstva: 

- předseda finančního výboru Ing. Jan Mlynář, Kamenec u Poličky 93 
- předseda kontrolního výboru Ing. Stanislav Urban, Kamenec u Poličky 26 
- předseda kulturní komise paní Lenka Ondráková, Kamenec u Poličky 110 

 - předseda komise pro životní prostředí pan Luboš Kadidlo, Kamenec u Poličky 161 
 - člen kontrolního výboru Kateřina Muffová, Kamenec u Poličky 17 

- člen komise pro životní prostředí pan Michal Popelka, Kamenec u Poličky 120 
 - člen kulturní komise Bc. Vladimír Andrlík, Kamenec u Poličky 30 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva. Neuvolněný místostarosta obce 15.333,- Kč, předseda 
výboru nebo komise 1.060,- Kč, zastupitel – člen komise 750,- Kč. Odměny budou vypláceny od 
7. 11. 2014. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozhodnutí nadále se řídit vypracovaným 
jednacím řádem zastupitelstva obce. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Bc. Vladimíra Andrlíka zástupcem obce ve 
školské radě školy Sádek. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje jako určeného zastupitele obce  podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební 
zákon) na celé volební období 2014 – 2018 pana Petra Švába, starostu obce Kamenec u 
Poličky. 
 
 



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-
12-2012833/VB/4, Kamenec u Poličky, knn – Cacek. Dotčeným pozemkem v majetku obce je 
pozemek p.p.č. 1948/1. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Kamenec u Poličky za rok 2014 se závěrem nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Petr Šváb        Ing. Bohumil Novák 

        starosta obce      místostarosta obce 
             

 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 6. 11. 2014 

 


