
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

 které se konalo dne 10. 12. 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 6/2015 a 
schvaluje kompetenci pro starostu obce provést Rozpočtové opatření číslo 7/2015, kterým 
bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci kalendářního 
roku 2015. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočet obce pro rok 2016. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017, 2018 a 
2019. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu č. 49/2015/O se společností 
Liko Svitavy a.s., Tolstého 13/2114, 568 02, IČ: 25260715 o nakládání s komunálním 
odpadem. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2015 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pachtovní smlouvu se Zemědělským 
obchodním družstvem Lubná, Lubná 326, 569 63, IČ:00129712. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vzor nájemní smlouvy na hrobová místa 
a ceník veřejného pohřebiště. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti číslo IE-12-2002591/293, Hlinsko – Polička, venkovní vedení 110KV. 
Dotčeným pozemkem v majetku obce je pozemek označený parcelním číslem 2053 v KÚ 
Kamenec u Poličky. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření dohody o ochranném pásmu 
číslo IE-12-2002591/OP/293, Hlinsko – Polička, venkovní vedení 110KV. Dotčeným 
pozemkem v majetku obce je pozemek označený parcelním číslem 2053 v KÚ Kamenec u 
Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-2012833/4, Kamenec u Poličky, knn – Cacek. Dotčeným 
pozemkem v majetku obce je pozemek označený parcelním číslem 1948/1 v KÚ Kamenec u 
Poličky. 
 
 
 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí plán provedení fyzické a 
dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2015 dle vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizační komise - předseda 
inventarizační komise Ing. Bohumil Novák, členové Michal Popelka, Ing. Jan Mlynář a Luboš 
Kadidlo. 
 
13) 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 2016. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje na zpracování komplexní analytické studie s návrhem 
protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu z valné hromady 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o zvýšení ceny vodného na 32,00 Kč/m3 

pro rok 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 10. 12. 2015 


