
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

   které se konalo dne 10. 9. 2020. 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 
OŽPZ/20/23813 ve výši 2.045.000,- Kč jako investiční dotaci na akci Kamenec u Poličky – 
splašková kanalizace. 
 
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 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2020 ve výši 80.000,- Kč na akci 
Veřejné osvětlení podél hlavní komunikace II/353. 
 
5) 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 konečných nákladech 
stavby. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
Rekonstrukci silnice II/353. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo IV-12-2020837/VB/2, Kamenec u 
Poličky, p.č. 255/1, knn. Věcné břemeno dle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu 
ve výši 180,- Kč za bm kabelového vedení, minimálně však za 1000,- Kč, dotčeným 
pozemkem v majetku obce je pozemek označený jako p.p.č. 1948/17. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření dodatku číslo 1 k Pachtovní 
smlouvě ze dne 24. 9. 2015. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
rekonstrukci školy v Sádku a schvaluje dohodu obou obcí o financování ½ podílu vlastních 
prostředků z rozpočtu obce Kamenec u Poličky obci Sádek. 
 
10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2019. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3/2020. 
 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí stav a další postup při řešení 
majetkoprávního vypořádání v lokalitě pozemku p.p.č. 1933/1. Rozhodnutí o majetkoprávním 
vypořádání bude provedeno na některém z příštích zasedání po geodetickém zpracování. 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb         Luboš Kadidlo 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 10. 9. 2020 


