
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

   které se konalo dne 15. 4. 2020. 
 
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 2019, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Kamenec u Poličky s vyjádřením souhlas 
s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje proúčtování výsledku hospodaření 
obce z hlavní činnosti obce za rok 2019 takto: - výsledek hospodaření 4.144.417,79 Kč 
převést na účet 432 - nerozdělený zisk z minulých let. Zastupitelstvo obce Kamenec u 
Poličky schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu akce 
Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje kalkulační vzorec pro platbu stočného 
s cenou stočného ve výši 41,67 Kč/m3 bez DPH a úhradu servisního poplatku ve výši 420,- 
Kč s DPH za rok v případě používání vodoměru v majetku obce Kamenec u Poličky pro 
měření spotřeby vody pro nemovitost z vlastního zdroje vody nebo pro případy odpočtu vody 
pro využití pitné vody s následným odtokem mimo splaškovou kanalizaci. Výše uvedené 
ceny platí pro rok 2020 a platí pro všechny nemovitosti připojené ke splaškové kanalizaci 
obce Kamenec u Poličky. Účtovacím obdobím je kalendářní rok. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vzor Smlouvy o odvádění odpadních 
vod mezi obcí Kamenec u Poličky a majitelem nemovitosti, připojené ke splaškové kanalizaci 
obce Kamenec u Poličky. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pro případ dlouhodobého uzavření 
provozu pohostinství z důvodu nařízení vlády k zabránění šíření nemoci COVID-19 uzavření 
Dodatku číslo 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí o ukončení smluvních 
vztahů nájemce s dodavateli energií a o uzavření smluvního vztahu s dodavateli energií pro 
budovu pohostinství přímo obcí Kamenec u Poličky. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dodatek číslo 2 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a movitých věcí s odpuštěním nájmu pro nájemce pohostinství v majetku 
obce včetně úhrady záloh za dodávku plynu a elektrické energie za nájemce ze strany obce 
se stanovením termínu pro splacení uhrazených záloh, a to za měsíce ve kterých je uzavření 
provozu pohostinství nařízeno nařízením vlády k zabránění šíření nemoci COVID-19. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na zajištění sociálních služeb s Oblastní charitou 
Polička, Vrchlického 22, 572 01, IČ: 49325515.  
 



9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na zajištění služby poskytování domácí zdravotní péče 
s paní Pavlínou Teleckou, Široký Důl 123, 572 01 Polička, IČO: 62032119. 
  
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 2020 ve výši 2.715,- Kč. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
na STL plynovodní přípojku o délce 4,02 m pro dům čp. 143 Kamenec u Poličky, stavba 
9900102481 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje prodejní cenu palivového dřeva 350,- 
Kč/m3 bez DPH včetně dopravy v rámci obce Kamenec u Poličky. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2020. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje vzor Smlouvy o výpůjčce kompostéru 
z projektu „Kompostéry pro Kamenec u Poličky“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb         Luboš Kadidlo 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 15. 4. 2020 


