
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 11. 2. 2015. 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočet obce pro rok 2015. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016, 2017 a 
2018. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2015 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci 
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  
- do výše 100.000,- Kč  
jsou – li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na 
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření 
v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

 a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
 b)  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 

stavu nouze, výdaj k odvrácení škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady 

 c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů v další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován 
 Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného oddůvodnění (lze podat na 
zasedání ústně). 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2014. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí projednání podkladů k roční 
účetní závěrce za rok 2014. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
20.000,- Kč Oblastní charitě Polička, Vrchlického 22, Polička, IČO: 49325515. 
 



10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 10.000,- Kč Římskokatolické farnosti Sádek, Sádek 113, Polička, IČO: 67440045. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na 
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a příspěvek ve výši 5,- Kč na 
obyvatele. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání Žádosti o příspěvek na 
vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o 
zaměstnání s cílem maximálního využití podmínek stanovených úřadem práce pro rok 2015.  
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zřízení pracovního místa technický 
pracovník obce od 1. 4. 2015. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uspořádání druhého setkání rodáků 
obce ve dnech 8. a 9. 8. 2015. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z 
Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoj venkova dotační titul 
číslo 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 11. 2. 2015 


