
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

 které se konalo dne 10. 12. 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 6/2018 a 
schvaluje kompetenci pro starostu obce provést Rozpočtové opatření číslo 7/2018, kterým 
bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci kalendářního 
roku 2018. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočet obce pro rok 2019. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na 
roky 2020, 2021 a 2022. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2018 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství (oblast odkanalizování a čištění odpadních vod) na podporu výstavby 
splaškové kanalizace v obci Kamenec u Poličky.  
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje dodavatele pro zajištění výběru 
zhotovitele stavby Chodník v obci Kamenec u Poličky a Rekonstrukce silnice II/353 
v Kamenci u Poličky, firmu Via Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec a pověřuje 
starostu obce jednáním o uzavřením příkazní smlouvy s touto firmou. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vypsání výběrového řízení na 
dodavatele stavby Chodník v obci Kamenec u Poličky a Rekonstrukce silnice II/353 v 
Kamenci u Poličky a pověřuje starostu obce jednáním a uzavřením smlouvy s Pardubickým 
krajem o společném zadání  tohoto výběrového řízení. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí plán provedení fyzické a 
dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2018 dle vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizační komise - předseda 
inventarizační komise Luboš Kadidlo, členové Michal Popelka, Ing. Jan Mlynář a Ing. 
Stanislav Urban. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje ponechání stávající výše měsíční 
odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce bez navýšení. 



 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
dotačních možnostech pro rekonstrukci budovy školy v Sádku a informace o připravovaných 
možnostech jejich získání a využití. 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb         Luboš Kadidlo 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 10. 12. 2018 


