
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

   které se konalo dne 24. 6. 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 zprávu starosty obce o stavu 
stavebních prací akce Chodník v obci Kamenec u Poličky – III. etapa a schvaluje uzavření 
dodatku smlouvy o dílo pro III. etapu výstavby s celkovou cenou díla dle skutečně 
provedených prací. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu akce 
Kamenec u Poličky – splašková kanalizace a stavu realizace domovních kanalizačních 
přípojek. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu 
Rekonstrukce silnice II/353 a o navrhovaném dopravním omezení. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce 
Kamenec u Poličky p.p.č. 1301/1, 1301/2, 1302/1 v KÚ Kamenec u Poličky za pozemky ve 
vlastnictví města Poličky v KÚ Polička p.p.č. 3375, 3377/1. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí žádosti o odkoupení části 
z pozemku p.p.č. 1933/1. Rozhodnutí o majetkovém vypořádání bude provedeno na 
některém z příštích zasedání po zpracování zaměření skutečného stavu a případně 
geometrického plánu. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
mulčovače AGROMEC L150 z majetku Mikroregionu Poličsko do majetku obce Kamenec u 
Poličky. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2020. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregionu Poličsko za rok 2019. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 
svazku obcí svazek obcí AZASS za rok 2019.
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí schválenou žádost o dotaci na 
rekonstrukci školy v Sádku a schvaluje financování ½ podílu vlastních prostředků z rozpočtu 
obce Kamenec u Poličky obci Sádek. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zařazení svého správního území do 
území působnosti MAS POLIČSKO z.s. na programové období 2021 - 2027.  



13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce 
Kamenec u Poličky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb         Luboš Kadidlo 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 24. 6. 2020 


