
USNESENÍ 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kamenec  u Poli čky, 

 které se konalo dne 30. 10. 2018 v budov ě Obecního ú řadu v Kamenci u Poli čky. 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí složení slibu všech členů 
zastupitelstva dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb v platném znění. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky po projednání rozhodlo o funkcích starosty a 
místostarosty: 
 - starostou obce byl zvolen pan Petr Šváb, funkce bude vykonávána jako uvolněná. 

- místostarostou obce byl zvolen pan Luboš Kadidlo, funkce bude vykonávána jako 
neuvolněná. 

 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky rozhodlo o zřízení finančního výboru, kontrolního 
výboru, kulturní komise, komise pro životní prostředí. Všechny zřízené výbory a komise budou 
tříčlenné. 
  
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky rozhodlo o funkcích neuvolněných členů 
zastupitelstva: 

- předseda finančního výboru Ing. Jan Mlynář 
- předseda kontrolního výboru Ing. Stanislav Urban 
- předseda kulturní komise paní Lenka Ondráková 

 - předseda komise pro životní prostředí pan Bc. Vladimír Andrlík 
 - člen kontrolního výboru pan Michal Popelka 
 - člen kulturní komise Mgr. Hana Švandová 
 - člen kulturní komise Irena Chroustovská DiS. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva ve výši 50 % z příslušné stanovené maximální částky dle 
nařízení vlády číslo 318/2017 Sb. v platném znění. Odměny budou vypláceny od 1. 11. 2018. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozhodnutí nadále se řídit vypracovaným 
jednacím řádem zastupitelstva obce. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Bc. Vladimíra Andrlíka zástupcem obce ve 
školské radě školy Sádek. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje jako určeného zastupitele obce  podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění na celé 
volební období 2018 – 2022 pana Petra Švába, starostu obce Kamenec u Poličky. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pověřeným zastupcem obce Kamenec u 
Poličky v MAS Poličsko z.s. starostu obce pana Petra Švába. 
 



10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty 
obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  
- do výše 100.000,- Kč  
jsou – li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na 
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření 
v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

 a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
 b)  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 

stavu nouze, výdaj k odvrácení škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a 
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady 

 c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů v další nutné výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí 
být realizován 
 Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného oddůvodnění (lze podat na zasedání ústně). 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje ceník poskytovaných služeb včetně DPH 
s platností od 1. listopadu 2018. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Registraci akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace akce Kamenec u Poličky – Splašková kanalizace a schvaluje zahájení stavby 
splaškové kanalizace v obci 15. listopadu 2018. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování 
chodníku v obci – II.etapa v rámci výzvy SFDI pro rok 2019 a opakované podání žádosti o 
dotaci na vybudování chodníku – I.etapa ve výzvě Bezpečnost dopravního provozu 
prostřednictvím MAS Poličsko z.s. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2018. 
 
 
 
 
 
 
      Petr Šváb            Luboš Kadidlo 

        starosta obce      místostarosta obce 
             

 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 30. 10. 2018 
 


