
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 17. 9. 2018. 
 
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 4/2018. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o stavu přípravy výstavby 
splaškové kanalizace. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje v rámci dotačního programu Obnova pietních míst k I. světové válce. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2019 
v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na úpravu prostoru autobusové 
zastávky ve středu obce. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Mikroregionem 
Poličsko o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy ve výši 2.511,- Kč na 
nákup mobiliáře pro potřeby členských obcí Mikroregionu Poličsko. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zapojení obce do programu Drobná 
komunální technika pro obce Mikroregionu Poličsko v roce 2019. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zapojení obce do programu Malý 
Leader pro Poličsko pro rok 2019. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodě o umístění stavby číslo IV-12-2017461/VB/1, Kamenec u 
Poličky, 1990/36, RD – knn. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dodatek č. 2 k Pachtovní smlouvě 
číslo 470 mezi Obcí Kamenec u Poličky a Zemědělským obchodním družstvem Lubná. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zařazení budovy sušárny hadic na 
pozemku parcelní číslo st. 250 do majetku obce v hodnotě 100.000,- Kč. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje odložení rozhodnutí o uzavření 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v budově čp. 135 v části pohostinství 
na příští zasedání zastupitelstva obce.  
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2017. 

 



15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Kamenec u Poličky za období leden až září 2018 se závěrem nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
V Kamenci u Poličky 17. 9. 2018 


