
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 25. 6. 2018. 
 
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 2017, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje proúčtování výsledku hospodaření 
obce z hlavní činnosti obce za rok 2017 takto - výsledek hospodaření 3.387.911,98 Kč 
převést na účet 432 - nerozdělený zisk z minulých let. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2018. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemků číslo 104/4 a 129/4 
a dále prodej pozemků číslo 1960/2 a 1990/37, všechny oddělené geometrickým plánem 
číslo 558-17/2018. Celková kupní cena 4480,- Kč, celková prodejní cena 1880,- Kč, náklady 
na zápis do katastru nemovitostí uhradí obec Kamenec u Poličky. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti IV-12-2015348/VB/02, Kamenec u Poličky, knn – Popelka, strana 
oprávněná z věcného břemene – služebnosti je ČEZ Distribuce, a. s. Dotčenými pozemky 
v majetku obce jsou pozemky p.p.č. 1990/2 a 84/2. Věcné břemeno dle této smlouvy se 
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 21 060,- Kč. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2017. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Poličsko za rok 2017. 
 
8) Zastupitelstvo obce obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci na dodání 
domácích kompostérů a schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové žádosti a dotační 
management projektu. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci v 5. Výzvě O 
CLLD 1 – Bezpečnost dopravního provozu prostřednictvím MAS Poličsko z.s. a to na úsek 
chodníku ze středu obce k prodejně potravin a dále ke garáži u domu čp.104. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v obci 
Kamenec u Poličky na období 2018 – 2023. 
 



11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje počet členů zastupitelstva obce 
Kamenec u Poličky pro volební období 2018 – 2022 na 9 členů. 
 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
V Kamenci u Poličky 25. 6. 2018 


