
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 14. 6. 2017. 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje smlouvy se společností ČEZ Distribuce 
a.s. – smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení číslo 17_SOBS01_4121285383, 
17_SOBS02_4121285386 a 17_SOBS01_4121285388 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku parcelní číslo 
1989/3 za celkovou cenu 580,- Kč, náklady na vypracování kupní smlouvy, náklady na zápis 
do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickými plánem číslo 549-7/2017: 
- nově vzniklý pozemek číslo 390/6 o výměře 28 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 389/2 o výměře 171 m2 
dále prodej: 
- nově vzniklý pozemek číslo 39/5 o výměře 3 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 39/6 o výměře 38 m2 
Celková kupní cena 5970,- Kč, celková prodejní cena 1230,- Kč, náklady na vypracování 
kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickými plánem číslo 547-3/2017: 
- nově vzniklý pozemek číslo 378/5 o výměře 8 m2 
dále prodej: 
- nově vzniklý pozemek číslo 378/6 o výměře 5 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 1976/4 o výměře 43 m2 
Celková kupní cena 1040,- Kč, celková prodejní cena 6240,- Kč, náklady na vypracování 
kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení následujících pozemků, 
oddělených geometrickými plánem číslo 546-4/2017: 
- nově vzniklý pozemek číslo 33/5 o výměře 41 m2 
- nově vzniklý pozemek číslo 33/4 o výměře 20 m2 
dále prodej: 
- nově vzniklý pozemek číslo 1989/26 o výměře 107 m2 
Celková kupní cena 2440,- Kč, celková prodejní cena 4280,- Kč, náklady na vypracování 
kupní smlouvy, náklady na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2016. 
 
 



8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregon Poličsko za rok 2016. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
projekčních a schvalovacích prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 
starosta obce      místostarosta obce 

 
 
V Kamenci u Poličky 14. 6. 2017 


