
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 2. 10. 2017. 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky akceptuje výsledky zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace - 
TDI a koordinátor BOZP“ a na základě doporučení hodnotící komise pověřuje starostu obce 
Kamenec u Poličky – pana Petra Švába, k podpisu rozhodnutí o přidělení předmětné veřejné 
zakázky vítěznému uchazeči – Ing. Milanu Štrupovi, Kladská 1424, 562 06 Ústí nad Orlicí, 
IČO: 64773825. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na výkon činnosti koordinátora BOZP 

a Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora a zároveň pověřuje starostu obce 

k podpisu obou příkazních smluv k předmětné veřejné zakázce, a to po jejich schválení 

zastupitelstvem obce. Příkazní smlouvy budou podepsány za podmínek vzešlých 

z předmětného zadávacího řízení. 

 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/17/23871 ve výši 250.000,- jako investiční dotaci na akci „Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace, DPS“ – projektová dokumentace pro stavební povolení. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OKŘ/17/23931 ve výši 10.000,- Kč na pořízení požárního nastavovacího žebříku. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí 
15.000,- Kč za ocenění Zlatá cihla v Programu obnovy venkova kategorie C – nové 
venkovské stavby – budova pro komunální techniku a Darovací smlouvu na poskytnutí 
10.000,- Kč za občanskou vybavenost obce. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Zadávací dokumentaci pro podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce „Kamenec u Poličky – splašková kanalizace“, schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro výběr zhotovitele této stavby a složení hodnotící komise pro 
výběr zhotovitele stavby. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pověření starosty obce jednáním o 
podmínkách poskytnutí úvěru na finacování podílu obce na stavbě splaškové kanalizace 
s přípravou smlouvy o poskytnutí úvěru ke schválení v prosinci 2017. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky dále bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
projekčních a přípravných prací Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje stavební záměr Novostavby haly – 
Kamenec na pozemku parcelní číslo 1781/6 dle předložené dokumentace a za podmínek 
stanovených platným Územním plánem obce Kamenec u Poličky. 
 



10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Kamenec u Poličky za rok 2017 se závěrem nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 

starosta obce      místostarosta obce 
 
V Kamenci u Poličky 2. 10. 2017 


