
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 21. 9. 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 4/2016. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 16. 
3. 2016 „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Kamenec u Poličky a městem Poličkou. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti mezi Lesy České republiky, s.p. a obcí Kamenec u Poličky. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s.p. a obcí Kamenec u Poličky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce vypsáním výběrového 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení akce 
„Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce vypsáním výběrového 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu pro domovní 
kanalizační přípojky akce „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku označeného jako 
pozemková parcela číslo 173/2 za kupní cenu 325.800,- Kč za podmínek, že náklady na 
vypracování kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec 
Kamenec u Poličky. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickým plánem číslo 530-7/2016: 
- nově vzniklý pozemek číslo 1941/2 o výměře 26 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1942/2 o výměře 13 m2 

Celková kupní cena 1.950,- Kč, náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na 
zápis do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí obec Kamenec u 
Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickým plánem číslo 534-10/2016: 
- nově vzniklý pozemek číslo 209/3 o výměře 493 m2 
 



- nově vzniklý pozemek číslo 208/2 o výměře 47 m2 
- podíl ½ pozemku číslo 177/3 o výměře 21 m2 

Celková kupní cena 27.525,- Kč, náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na 
zápis do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí obec Kamenec u 
Poličky. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s možností prodeje části z pozemku 
číslo 933/5 po řádném zveřejnění záměru dle zákona o obcích za podmínek, že veškeré 
náklady spojené s prodejem pozemku uhradí zájemce o pozemek. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 
2017 v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na opravu povrchu komunikace 
ke hřbitovu. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu 
Poličsko za rok 2015. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje projektový záměr obcí Kamenec u 
Poličky a Sádek na provedení rekonstrukce budovy Základní a mateřské školy v Sádku ve 
společném vlastnictví obou obcí a souhlasí s uhradou ½ povinné výše spoluúčasti v případě 
realizace rekonstrukce za podpory dotačních titulů. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce po obdržení výsledků 
analytické studie protipovodňové a protierozní ochrany zahájit jednání s hospodařícími 
subjekty a majiteli pozemků o možných řešeních pro odstranění nebo zmírnění 
potencionálního ohrožení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 
starosta obce      místostarosta obce 
 
 

V Kamenci u Poličky 21. 9. 2016 


