
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

   které se konalo dne 16. 5. 2019. 
 
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 2/2019. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/19/22296 ve výši 4.000.000,- Kč jako investiční dotaci na akci Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2019 ve výši 110.000,- Kč na akci 
Chodník a nástupiště autobusové zastávky OÚ. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového 
příspěvku pro obec Kamenec u Poličky ve výši 18.900,- od poskytovatele MAS Poličsko z.s. 
v rámci programu Malý Leader pro Poličsko pro rok 2019. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí Registraci akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na projekt Kompostéry pro Kamenec u Poličky a pokračování 
administrativních prací pro splnění podmínek poskytovatele dotace. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí pořízení drobné komunální 
techniky pro obec Kamenec u Poličky v rámci programu Drobná komunální technika pro 
obce Mikroregionu Poličsko a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné veřejnoprávní 
smlouvy pro převod podílu obce Mikroregionu Poličsko. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí schválení žádosti obce o dotaci 
na akci „Chodník v obci Kamenec u Poličky – I.etapa Výborem SFDI v rámci programu 
Bezpečnost 2019. Celková výše schváleného příspěvku 3.172.655,- Kč. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výsledek společném výběrovém řízení 
Rekonstrukce silnice II/353 a Chodník Kamenec u Poličky. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce podpisem smluv o dílo 
Chodník Kamenec u Poličky – I., II. a III. etapa s vítězným uchazečem z výběrového řízení 
za předpokladu splnění všech podmínek stanovených výběrovým řízením a po uplynutí 
stanovené lhůty na odvolání. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
12) Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost změny typu potrubí splaškové kanalizace 
při zachování stávající ceny za kvalitativně stejné nebo lepší potrubí UTRA SOLID v případě 



dlouhodobého výpadku dodávek stávajícího potrubí případně jiných technických problémů, 
které by znamenaly při používání současného potrubí typu UTRA RIB 2 horší technickou 
úroveň provedené splaškové kanalizace.  
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vyřazení komunálního válcového 
zametače Adler z majetku Mikroregionu Poličsko a jeho převzetí do majetku obce Kamenec 
u Poličky. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje převod výstupu projektu „Hřbitovy naše 
kamenná historie“ do majetku obce Kamenec u Poličky. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení 
stavby Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu na uložení bioodpadu na 
kompostárně v Borové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb         Luboš Kadidlo 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 16. 5. 2019 


