
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 15. 5. 2017. 
 
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 2016, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2016 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 2016 takto - výsledek hospodaření 2.951.368,51 Kč převést na účet 432 
- nerozdělený zisk z minulých let. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2017. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/17/21761 ve výši 220.000,- jako investiční dotaci na akci „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace, DÚR“. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2017 ve výši 110.000,- Kč na akci 
Oprava komunikace ke hřbitovu a schvaluje výběr dodavatele této veřejné zakázky malého 
rozsahu – firmu DS DELTA s.r.o., Lubná 183, 569 63. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky vydává obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2017, 
kterou stanoví, že území obce Kamenec u Poličky je částí školského obvodu Základní školy 
a Mateřské školy Sádek, okres Svitavy, Sádek 55, 572 01 Sádek, zřízené obcí Sádek. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky vydává obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2017, 
kterou stanoví výjimečné případy, při nichž se doba nočního klidu vymezuje dobou kratší, 
než stanoví zákon. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s majetkoprávním vypořádáním 
pozemkových nesrovnalostí u domu čp. 89. Prodej a koupě pozemků se uskuteční až po 
zveřejnění záměru dle zákona o obcích. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemků, které vzniknou 
oddělením z pozemků 2030/4, 404/1, 407/2 a celého pozemku parcelní číslo 407/3 za cenu, 
která bude určena jako součin 30,- Kč/m2 a počet m2. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku, který vznikne 
oddělením z pozemku 1972/2 za cenu, která bude určena jako součin 30,- Kč/m2 a počet m2. 
 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství na zpracování projektu Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, 
dokumentace pro stavební povolení.  
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje stanovy svazku obcí „Vodovody 
Poličsko“, se sídlem Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, IČO 60125748. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele zajištění služeb 
komplexního dotačního managementu akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace 
firmu Alatere profi s.r.o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha a pověřuje starostu obce jednáním o 
uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výběr dodavatele zajištění služeb 
výběrového řízení na zhotovitele stavby, technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace firmu Viaconsult a.s., Náměstí Svobody 
527, 739 61 Třinec a pověřuje starostu obce jednáním o uzavřením smlouvy o dílo s touto 
firmou. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pořízení vysavače na listí a drtiče větví 
z programu Drobná komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
V Kamenci u Poličky 15. 5. 2017 


