
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 23. 9. 2015. 
 
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 4/2015, 
plnění rozpočtu obce za předchozí období leden – září 2015 a vyúčtování provedených prací 
a uskutečněných akcí v areálu Pod Lipou. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy 
venkova obce Kamenec u Poličky a aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce 
Kamenec u Poličky s platností do roku 2025. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 
v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na další etapu rekonstrukce v areálu 
Pod Lipou. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pachtovní smlouvu s panem Davidem 
Pražanem, Kamenec u Poličky 27, 572 01 na pronájem pozemků ve vlastnictví obce 
určených k zemědělské činnosti s platností od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou.  
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Kamenec, IČ: 49324403 na poskytnutí finančních 
prostředků ve výši 10.000,- Kč na realizaci nákupu léčiv a krmiv pro zvěř. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IV-12-201273/VB/1, Kamenec u Poličky, knn – obec. Dotčenými pozemky 
v majetku obce jsou p.p.č. 866/44, 933/5, 935, a 2035/2, vše v KÚ Kamenec u Poličky. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zadání vypracování geometrického 
plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků označených jako 
pozemková parcela číslo 933/5, 866/44, 866/47, 2022/2 a 934/1 vše v KÚ Kamenec u 
Poličky. 

Po vypracování geometrického plánu zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami František a Marta 
Škorpíkovi, RWE Distribuční služby, s.r.o. a Obcí Kamenec u Poličky s jednorázovou 
úhradou za zřízení věcného břemene 1000,- Kč Františku a Martě Škorpíkovím. 

Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi smluvními stranami Obec Kamenec u Poličky a RWE Distribuční 
služby, s.r.o. s jednorázovou úhradou za zřízení věcného břemene 500,- Kč obci Kamenec u 
Poličky.  
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku označeném jako 
pozemková parcela číslo 564/1 – trvalý travní porost o výměře 2543 m2  v KÚ Kamenec u 
Poličky od manželů Jaroslava a Boženy Ehrenbergerových, bytem Kamenec u Poličky 132, 
572 01 Polička za kupní cenu 7.629,- Kč. 



10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku 
označeném jako pozemková parcela číslo 553 – trvalý travní porost, o výměře 6197 m2 a 
pozemku označeném jako pozemková parcela číslo 554 – trvalý travní porost, o výměře 
2453 m2, oba pozemky v obci a v KÚ Kamenec u Poličky, zapsané na listu vlastnictví číslo 
10001. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Obcí Kamenec u Poličky a panem Miroslavem 
Nyklem, bytem Kamenec u Poličky 95, 572 01 Polička, ve které se smluvní strany dohodnou 
na odkoupení částí dotčených pozemků pod místní komunikací, označených jako 
pozemková parcela číslo 372/1, 372/2 a 373, vše KÚ Kamenec u Poličky. Místní komunikací 
dotčené části těchto pozemků budou určeny a odděleny geometrickým plánem, jehož 
vyhotovení uhradí Obec Kamenec u Poličky. Kupní cena za prodávané časti pozemků bude 
určena jako součin 60,- Kč/m2 a počet m2.  
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zadání projektové studie veřejné 
kanalizace, která provede aktualizaci současného projektového řešení kanalizace z hlediska 
její reálné proveditelnosti za současných dotačních možností.  
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Kamenec, IČO 642 10 715 na adrese 
Kamenec u Poličky 90, 572 01 Polička 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s umístěním sídla Mysliveckého 
sdružení Kamenec, IČO 493 24 403 na adrese Kamenec u Poličky 90, 572 01 Polička 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje možnost prodloužení dohod o 
poskytnutí příspěvku na pracovníky VPP.  
 
 
 
 
 

     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 23. 9. 2015 


