
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 14. 3. 2017. 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce a informaci o provedeném rozpočtovém opatření číslo 7/2016. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2017. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo 
IV-12-2015348/VB/02, Kamenec u Poličky, knn – Popelka. Dotčenými pozemky v majetku 
obce jsou pozemky p.p.č. 1990/2 a 84/2. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku označeného jako 
pozemková parcela číslo 93/3 za kupní cenu 10.000,- Kč za podmínek, že náklady na 
vypracování kupní smlouvy a náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec 
Kamenec u Poličky. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s možností prodeje části z pozemku číslo 
1976/2 a 378/4 a to po zveřejnění záměru dle zákona o obcích a zároveň za výše uvedených 
podmínek. Kupní cena bude určena jako součin 130,- Kč/m2 a počet m2. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s majetkoprávním vypořádáním 
pozemkových nesrovnalostí u domu čp. 80. Prodej, koupě nebo směna pozemků se 
uskuteční až po zveřejnění záměru dle zákona o obcích. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí se zakoupením pozemků, které vzniknou 
oddělením z pozemků 1543/1 a 1543/3 za cenu, která bude určena jako součin 20,- Kč/m2 a 
počet m2. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení 
stavby „Chodník v obci Kamenec“ mezi obcí Kamenec u Poličky a Pardubickým krajem. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje připravené Smlouvy o podmínkách 
provedení stavby „Chodník v obci Kamenec“ mezi obcí Kamenec u Poličky a majiteli 
pozemků dle projektové dokumentace. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2016. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou 
Polička, Vrchlického 22, 572 01, IČ: 49325515.  
 



13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy 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 2017 ve výši 2.710,- Kč. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dohodu o vytvoření společného 
školského obvodu s obcí Sádek.  
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vytvoření pracovních příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2017 s cílem maximálního využití podmínek 
stanovených úřadem práce. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje možnost podání žádosti v rámci výzvy 
MAS Poličsko v opatření Bezpečnost dopravního provozu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
V Kamenci u Poličky 14. 3. 2017 


