
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 11. 12. 2014. 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 4/2014 a 
schvaluje kompetenci pro starostu obce provést Rozpočtové opatření číslo 5/2014, kterým 
bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci kalendářního 
roku 2014. 
 
3) Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2015. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2014 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
pro rok 2014. 
 
6) 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 2015. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 
6/2014, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby budovy pro komunální techniku do 31. 
12. 2014 a schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 6/2014, kterým se prodlužuje záruční 
doba a mění cena díla o vícepráce a méněpráce na základě požadavků objednatele. 
 
8) 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. 2014 dle 
vnitřní směrnice k provedení inventarizace ze dne 22. 9. 2014 včetně plánu inventarizace a 
schvaluje složení inventarizační komise - předseda inventarizační komise Ing. Bohumil 
Novák, členové Michal Popelka, Kateřina Muffová a Luboš Kadidlo. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje členský příspěvek obce pro MAS 
Poličsko z.s. pro rok 2015 ve výši 5,- Kč na obyvatele obce. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení 1/3 vlastnického podílu na 
pozemcích označených jako pozemková parcela číslo 937/1, 2035/1, 937/3, 938/14, 2035/4, 
2035/3 od pana Jaroslava Petržálka, bytem Kamenec u Poličky 14, 572 01 Polička za kupní 
cenu 24.000,- Kč. Celková výměra 1/3 těchto pozemků je 645 m2. Náklady na vypracování 
kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
 



11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z valné hromady 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o zvýšení ceny vodného na 30,50 Kč/m3 

pro rok 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 11. 12. 2014 


