
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 11. 5. 2016. 
 
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 2015, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2015 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 2015 takto - výsledek hospodaření 1.970.588,83 Kč převést na účet 432 - 
nerozdělený zisk z minulých let. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2015. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2016. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce z rozpočtu Pardubického kraje 2016 a pověřuje starostu obce pořízením motorové pily 
s příslušenstvím dle nejvýhodnějších technicko-ekonomických podmínek. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2016 ve výši 100.000,- Kč na akci 
Oprava areálu Pod Lipou 2. etapa a schvaluje výběr dodavatelů této veřejné zakázky malého 
rozsahu – firmu DS DELTA s.r.o., Lubná 183 a pana Pražana, Kamenec u Poličky 27. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace „Kamenec 
u Poličky, protipovodňová a protierozní ochrana“ a schvaluje výběr dodavatele této veřejné 
zakázky malého rozsahu – firmu Envicons s.r.o. Pardubice z důvodu nejnižší nabídkové 
ceny. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickým plánem číslo 524-23/2016: 
- nově vzniklý pozemek číslo 336/3 o výměře 3 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 337/3 o výměře 28 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 337/4 o výměře 23m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 333/2 o výměře 82 m2 
- nově vzniklého pozemku číslo 335/2 o výměře 14 m2 

Celková kupní cena 7.501,- Kč, náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na 
zápis do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí obec Kamenec u 
Poličky. 
 
9) 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 obce tj. příspěvek pro rok 2016 ve výši 2.705,- Kč. 



10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky určuje místo pro oddávání ve společenském sále 
v budově Obecního úřadu v Kamenci u Poličky, Kamenec u Poličky 90 a stanovuje oddávací 
den na sobotu s tím, že jednotlivé obřady budou časově navazovat. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pořízení drobné komunální techniky 
z programu Drobná komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko - zametací stroj, 
motorový foukač s vysavačem a motorový plotostřih. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce jednáním o umístění 
dopravních zrcadel na nepřehledných místech napojení místních komunikací na hlavní 
silnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 
starosta obce      místostarosta obce 
 
 

V Kamenci u Poličky 11. 5. 2016 


