
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky, 

   které se konalo dne 17. 12. 2020. 
 
1) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 4/2020, 
kterým bude provedena závěrečná úprava rozpočtu dle skutečného plnění na konci 
kalendářního roku 2020. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2020 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje pro rok 2021 kalkulační vzorec 
předávaných splaškových vod k čištění v čistírně odpadních vod v Poličce s cenou ve výši 
22,28 Kč/m3 bez DPH. 
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje kalkulační vzorec pro vodné a stočné 
s výslednou cenou vodného ve výši 34,54 Kč/m3 bez DPH, s výslednou cenou stočného ve 
výši 41,82 Kč/m3 bez DPH a cenu servisního poplatku v případě používání vodoměru 
v majetku obce Kamenec u Poličky ve výši 347,11 Kč za rok bez DPH. Uvedené ceny platí 
pro rok 2021 a platí pro všechny nemovitosti připojené ke splaškové kanalizaci obce 
Kamenec u Poličky.  
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje plán financování obnovy kanalizace pro 
veřejnou potřebu Kamenec u Poličky – splašková kanalizace. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje rozpočet obce pro rok 2021. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na 
roky 2022, 2023 a 2024. 
 
9) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s.p. a 
obcí Kamenec u Poličky. 
 
10) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Lesy České republiky, 
s.p. a obcí Kamenec u Poličky. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje dle geometrického plánu číslo 606-
634/2020 zakoupení nově vznikajících pozemků parcelní číslo 184  a 173/5, prodej nově 
vznikajících pozemků parcelní číslo 1963/2, 1963/3 a prodej stávajícího pozemku st. 225/2. 
Celková kupní cena 120 000,- Kč, celková prodejní cena 70 000,- Kč.  
 



12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zakoupení pozemku parcelní číslo 
174/4, který vznikl geometrickým plánem číslo 606-634/2020 za kupní cenu 2 400,- Kč. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje kupní smlouvu na převod mostu přes 
Bílý potok u čp. 57 do majetku obce Kamenec u Poličky. 
 
14) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zařazení mostu u čp. 57 do majetku 
obce v hodnotě 50.000,- Kč. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Kamenec u Poličky za období leden až listopad 2020 se závěrem nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí plán provedení fyzické a 
dokladové inventarizace majetku obce Kamenec u Poličky ke dni 31. 12. 2020 dle vnitřní 
směrnice k provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizační komise.  
 
17) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy 
venkova obce Kamenec u Poličky a aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce 
Kamenec u Poličky s platností do roku 2030. 
 
18) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2021 na opravu veřejného osvětlení u místních 
komunikací v obci. 
 
19) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací na obnovu 
místní komunikace v obci Kamenec u Poličky na pozemcích p.p.č. 1984/1 a 2065. 
 
20) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního 
odpočinku na obnovu povrchu běžecké dráhy ve sportovním areálu Pod Lipou v obci 
Kamenec u Poličky na pozemcích p.p.č. 1984/2 a 395/2. 
 
21) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč pro rok 2021 na zajištění sociálních služeb s Oblastní 
charitou Polička, Vrchlického 22, 572 01, IČ: 49325515. 
 
22) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje poskytnutí finanční pomoci ve výši 
5000,- Kč pro rok 2020 Římskokatolické farnosti Sádek, Sádek 113, 572 01, IČ: 67440045  
za účelem kompenzace výpadku příjmů z důvodu nařízených omezujících opatření 
v souvislosti se zabráněním šíření nemoci COVID-19. 
 



23) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí výpověď smlouvy na pronájem 
nebytových prostor a movitých věcí v budově pohostinství a schvaluje možnost budoucího 
vlastního provozování pohostinství obcí Kamenec u Poličky. 
 
24) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
rekonstrukci školy v Sádku a plánu na pokračování rekonstrukce další etapou. 
 
25) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
dokončení akce Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, informace o konečných 
nákladech stavby a informaci o jejím současném provozu. 
 
26) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
dokončení akce Chodník v obci Kamenec u Poličky a konečných nákladech stavby. 
 
 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb         Luboš Kadidlo 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 17. 12. 2020 


