
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 21. 2. 2018. 
 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce a informaci o provedeném rozpočtovém opatření číslo 6/2017. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017 a dále 
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. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2018. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o převodu podílu, která řeší 
prodej podílu, který odpovídá 10 kusům kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 
1000,- Kč, ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 
330, PSČ 562 00, IČ: 60108851 za celkovou cenu 5000,- Kč. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2017. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou 
Polička, Vrchlického 22, 572 01, IČ: 49325515.  
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Smlouvy o sdružování 
prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a příspěvek ve 
výši 5,- Kč na obyvatele obce tj. příspěvek pro rok 2018 ve výši 2.740,- Kč. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vytvoření pracovních příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací pro rok 2018 s cílem maximálního využití podmínek stanovených 
úřadem práce. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku  - kontejner na kompostovatelný odpad a velkopošná mapa – z Mikroreginu Poličsko 
na obec Kamenec u Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu na provedení analytycké a 
školící práce GDPR. 
 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o stavu přípravy 
realizace splaškové kanalizace a zprávu o přípravě opravy silnice II/353 Pardubickým 
krajem. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o výsledku výběrového 
řízení na zhotovitele stavby Výměna vodovodního řadu v trase v souběhu se splaškovou 
kanalizací. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti v rámci výzvy MAS 
Poličsko v opatření Bezpečnost dopravního provozu a schvaluje zadání zpracování žádosti a 
studii proveditelnosti. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí možné poskytnutí podpory 
z programu Malý Leader pro Poličsko. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje grafický návrh pasportu komunikací 
obce Kamenec u Poličky. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
     Petr Šváb      Ing. Bohumil Novák 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 21. 2. 2018 


