
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

   které se konalo dne 13. 6. 2019. 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o dílo Chodník 
Kamenec u Poličky – I. etapa s vítězným uchazečem z výběrového řízení „Společnost pro 
obnovu silnice a chodníku obce Kamenec u Poličky“, správce EVT Stavby s.r.o., 
V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25206766. Stavební práce budou zahájeny po 
obdržení právního aktu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o dílo Chodník 
Kamenec u Poličky – II. etapa s vítězným uchazečem z výběrového řízení „Společnost pro 
obnovu silnice a chodníku obce Kamenec u Poličky“, správce EVT Stavby s.r.o., 
V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25206766. 
 Zastupitelstvo obce dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Stavební práce budou zahájeny v koordinaci se zahájením prací dle smlouvy o dílo Chodník 
Kamenec u Poličky – I. etapa. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření smlouvy o dílo Chodník 
Kamenec u Poličky – III. etapa s vítězným uchazečem z výběrového řízení „Společnost pro 
obnovu silnice a chodníku obce Kamenec u Poličky“, správce EVT Stavby s.r.o., 
V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25206766.  
 Zastupitelstvo obce dále schvaluje zahájení prací v koordinaci se zahájením prací  na 
těchto dílčích částech III. etapy: stavební objekt SO 102.5 Chodník a nástupiště a část prací 
ze stavebních objektů SO 401.2 a 401.3 Veřejné osvětlení – zemní práce s uložením 
kabeláže a souvisejících prací v realizované trase chodníku dle smlouvy o dílo.  
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
6) Zastupitelstvo obce  Kamenec u Poličky schvaluje možnost změny potrubí z žebrovaného 
Ultra Rib2 na PVC-U Ultra solid Blue Pipe SN 12 pro akci „ Kamenec u Poličky – splašková 
kanalizace“ v obci Kamenec u Poličky s podmínkou, že změna bude projednána a 
odsouhlasena SFŽP v rámci změnového listu. Následně bude se zhotovitelem uzavřen 
dodatek ke Smlouvě o dílo na realizaci zakázky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky pověřuje starostu obce v případě změny potrubí 
podpisem dodatku ke Smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Kamenec u Poličky – splašková 
kanalizace“, číslo smlouvy objednatele 1/2018, kterým bude po schválení změny SFŽP 
smluvně potvrzena změna potrubí z žebrovaného Ultra Rib2 na PVC-U Ultra solid Blue Pipe 
SN 12 bez zvýšení ceny díla. 
 



8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2018. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Poličsko za rok 2018. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí 
dotace Mikroregionu Poličsko. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení 
stavby Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vypsání výběrového řízení a složení 
výběrové komise na dodavatele akce Kompostéry pro Kamenec u Poličky. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Požární 
řád obce. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o 
stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb         Luboš Kadidlo 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 13. 6. 2019 


