
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

   které se konalo dne 22. 8. 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 nájmu nebytových 
prostor a movitých věcí v budově čp. 135 v části pohostinství s paní Evou Musilovou, 
Sokolnická 62, 620 00 Brno. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Chodník v obci Kamenec u Poličky – I., II. a III. etapa a schvaluje 
realizaci kompletních svítidel veřejného osvětlení u hlavní komunikace v horní části obce 
v rámci nyní prováděných prací – část III. etapy. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s provedením stavby s názvem „Chodník 
v obci Sádek“, schvaluje Smlouvu o spolupráci na projektu a schvaluje Smlouvu o 
podmínkách provedení stavby na dotčených pozemcích v majetku obce Kamenec u Poličky. 
Dotčený pozemek v KÚ Sádek p.p.č. 1288, dotčené pozemky v KÚ Kamenec u Poličky p.p.č. 
2070 a 1989/8.  Stavebníkem bude Obec Sádek, IČ: 00277321, Sádek 150, 572 01. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci v připravované 
výzvě Bezpečnost dopravního provozu prostřednictvím MAS Poličsko z.s. a ve výzvě 
Státního fondu dopravní infastruktury SFDI, a to na úseky chodníků dle projektové 
dokumentace km 0,00  – 0,086370 a km 1,478 – 1,70180. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na 
rok 2020 v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na realizaci kompletních 
svítidel veřejného osvětlení dle projektové dokumentace v úseku km 0,945 – 1,390 km. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti IV-12-2017461/VB/1, Kamenec u Poličky, 199036, RD – knn. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje koupi lesních pozemků dle předložené 
nabídky, kdy nabízená cena 600.000,- Kč je cenou maximální a pověřuje starostu obce 
jednáním s majiteli pozemků pro zajištění co nejvýhodnějších podmínek vzhledem 
k současně probíhajícím investičním záměrům obce. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2019. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 657.357,65 Kč na akci „Kamenec u Poličky – výměna vodovodu 
se Svazkem obcí Vodovody Poličsko, IČ: 60125748, Palackého náměstí 160, 572 01. 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje výsledek výběrového řízení na 
dodavatele akce „Kompostéry pro Kamenec u Poličky“ a pověřuje starostu obce uzavřením 
kupní smlouvy s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb         Luboš Kadidlo 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 22. 8. 2019 


