
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 29. 4. 2015. 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2014, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2014 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 2014 takto - výsledek hospodaření 1.655.164,49,- Kč převést na účet 
432 - nerozdělený zisk z minulých let. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2015. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu Plynofikace novostavby garáže a skladu na pozemku st. p. 435 v KÚ 
Kamenec u Poličky a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou ERMONT 
spol. s r.o., Tyršova 781, 539 01 Hlinsko, IČ: 620 29 771. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu Zpevněné plochy areál Pod Lipou Kamenec u Poličky a pověřuje starostu 
obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou  DS DELTA s.r.o., Lubná 183, 569 63 Lubná, IČ: 
275 21 907. 
 
7) Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi obdarovaným Obcí Kamenec u 
Poličky a dárcem panem Jaroslavem Petržálkem, bytem Kamenec u Poličky 14, 572 01. 
Předmětem smlouvy je darování vlastnického podílu 1/3 pozemku označeného jako 
pozemková parcela číslo 2035/1 – ostatní plocha o výměře 207 m2 v KÚ Kamenec u Poličky. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Vnitřní směrnici k provedení 
inventarizace. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Vnitřní směrnici pro opravné položky k 
majetku. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce 
Kamenec u Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje cenu za poskytování služeb komunální 
technikou v majetku obce ve výši 500,- Kč za hodinu práce při sečení travních porostů 
příkopovým ramenem a 450,- Kč za hodinu práce pro ostatní činnosti. 
 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zachování současné výše měsíční 
odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce bez navýšení. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 10.000,- Kč Mysliveckému sdružení Kamenec, IČ: 493 24 403. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje změnu dodavatele elektrické energie 
pro odběrná místa v majetku obce Kamenec u Poličky, a to od 1. 9. 2015 na základě 
Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s., IČ: 
241 28 376. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 29. 4. 2015 


