
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

   které se konalo dne 27. 1. 2020. 
 
1)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
2)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí výsledek hospodaření obce za 
rok 2019. 
 
3)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, termín dokončení stavby 
dle smlouvy 7. 2. 2020. 
 
4)  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dodatek Smlouvy o podmínkách 
zřízení stavby, smlouva číslo SMLM-120/1191/MS/87/2019, stavba Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace,  uložení inženýrské sítě do silničního pozemku. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dohodu vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací mezi obcí Kamenec u Poličky a městem Poličkou. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje návrh ceny a kalkulační vzorec 
splaškových vod předávaných na čištění v čistírně odpadních vod v Poličce na rok 2020. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pokračování prací na zbývajících 
částech projektu chodníků - části III. etapy projektu včetně realizace kompletního osvětlení v 
koordinaci se zahájením prací na rekonstrukci silnice II/353 s termínem  zahájení od 1. 4. 
2020. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje v souvislosti s rekonstrukcí silnice 
II/353 pokácení stromů podél silnice II/353, které stojí na hraně současné komunikace a 
jejich kořenový systém komunikaci narušuje. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje návrh kupních smluv s návrhem ceny 
pro odkup pozemků dotčených stavbou chodníku ve výši 50,- Kč/m2, cenu za jednorázovou 
náhradu za zřízení služebnosti inženýrské sítě 1000,- Kč a odkup pozemku pod Horní 
autobusovou čekárnou. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o zavedení služby 
kontokorent k běžnému účtu obce vedeného u České spořitelny a.s. a pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy o zřízení této služby. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje investiční záměr a podání žádosti o 
dotaci z Ministerstva financí pro rok 2020 z programu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy 
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 



 Zároveň se obec zavazuje k tomu, že nebude měnit účel či vlastnické poměry ZŠ Sádek 
a že udrží výstupy projektu po dobu 10ti let v rámci udržitelnosti. 
 Pokud by se Obec Kamenec u Poličky chtěla vzdát majetku podpořeného z Ministerstva 
financí v období 10ti leté udržitelnosti, učiní tak bezplatně výhradně pro obec Sádek. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2019. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o podporu v programu 
hospodaření v lesích – lesní těžba kůrovcových stromů. 
 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb         Luboš Kadidlo 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 27. 1. 2020 


