
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 29. 6. 2016. 
 
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 3/2016. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickými plány číslo 525-53/2016, 526-54/2016 a 527-55/2016: 
- nově vzniklý pozemek číslo 306/2 o výměře 93 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1950/2 o výměře 8 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 307/4 o výměře 106 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1388/6 o výměře 6 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1388/8 o výměře 52 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 69/4 o výměře 37 m2 
dále prodej: 
- nově vzniklý pozemek číslo 1948/12 o výměře 103 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1948/13 o výměře 45 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1388/7 o výměře 23 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1948/15 o výměře 2 m2 
a směnu: 
- nově vzniklý pozemek číslo 1948/14 o výměře 66 m2 za nově vzniklý pozemek číslo 70/2 o 
výměře 66 m2. 

Celková kupní cena 9.925,- Kč, celková prodejní cena 4950,- Kč, náklady na 
vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí a daň z nabytí 
nemovitých věcí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy a následně 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, 
oddělených od pozemkových parcel 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 130,- Kč/m2 a počet m2.  
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2015. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregon Poličsko za rok 2015. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zapojení obce do programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2017 a veřejnoprávní smlouvu o 



poskytnutí neinvestiční dotace na nákup drobné komunální techniky pro obce Mikroregionu 
Poličsko v roce 2016. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvu o připojení odběrného zařízení 
k distribuční soustavě  číslo 16_SOP_01_4121201607. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o přípravě splaškové 
kanalizace a schvaluje znění smlouvy mezi obcí a majiteli pozemků, přes které budou 
navrženy kanalizační trasy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 
starosta obce      místostarosta obce 
 
 

V Kamenci u Poličky 29. 6. 2016 


