
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

   které se konalo dne 28. 2. 2019. 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje celoroční hospodaření obce a 
závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2018, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením obce s přijetím opatření k nápravě chyby a nedostatku méně 
závažného charakteru podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje proúčtování výsledku hospodaření 
obce z hlavní činnosti obce za rok 2018 takto - výsledek hospodaření 3.848.892,68 Kč 
převést na účet 432 - nerozdělený zisk z minulých let. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2019. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodě o umístění stavby číslo IV-12-2018062/VB/2, Polička, parcela 
3100/4 - knn. Věcné břemeno dle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 
2.880,- Kč. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
přípravy rekonstrukce budovy školy v Sádku a podmínkách dotačního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky projednalo problematiku společného vlastnictví 
školy s obcí Sádek s rozhodnutím vlastnický podíl obce Kamenec u Poličky v současné době 
zachovat. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2018. 
 
9) 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.  
 
10) 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 2019 ve výši 2.740,- Kč. 
 



11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vytvoření pracovních příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2019 dle aktuální situace s cílem maximálního 
využití podmínek stanovených úřadem práce. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby, 
smlouva číslo SMLM-120/1191/MS/87/2019, stavba Kamenec u Poličky – splašková 
kanalizace,  uložení inženýrské sítě do silničního pozemku. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o vypsání 
výběrového řízení na dodavatele akce Rekonstrukce silnice II/353 v Kamenci u Poličky a 
Chodník v obci Kamenec u Poličky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb         Luboš Kadidlo 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 28. 2. 2019 


