
USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 

   které se konalo dne 31. 3. 2021. 
 
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 
v roce 2020. 
 
3) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2021 a 
bere na vědomí stav plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2021. 
 
4) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje v souladu s ustanovením § 55 
odst. 1 stavebního zákona Zprávu o uplatňování Územního plánu Kamenec u Poličky 
za období 7/2014 – 12/2020 předloženou pořizovatelem, která neobsahuje pokyny pro 
pořízení Změny č. 1 ÚP Kamenec u Poličky.   
 
5) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
dokončené I. etapě akce „Stavební úpravy v ZŠ Sádek“. 
 
6) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje investiční záměr „Stavební úpravy ZŠ a 
MŠ Sádek - II. etapa“ a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí pro rok 2021 
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 a MŠ Sádek a že udrží výstupy projektu po dobu 10-ti let v 
rámci udržitelnosti. Pokud by se Obec Kamenec u Poličky chtěla vzdát majetku podpořeného 
z Ministerstva financí v období 10-ti leté udržitelnosti, učiní tak bezplatně výhradně pro obec 
Sádek. 
 
7) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Dohodu o rekonstrukci budovy Základní 
školy a Mateřské školy Sádek mezi obcemi Kamenec u Poličky a Sádek s investičním 
záměrem „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Sádek - II. etapa“ a podílem financování ½ potřebných 
vlastních zdrojů z rozpočtu obce Kamenec u Poličky obci Sádek. 
 
8) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu starosty obce o 
provedeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Sádek - II. 
etapa“. 
 
9) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje Darovací smlouvu mezi Pardubickým 
krajem a Obcí Kamenec u Poličky na bezúplatný převod vlastnického práva na Obec 
Kamenec u Poličky k nemovitým věcem v souvislosti se stavbou chodníků v obci Kamenec u 
Poličky. 
 



10) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky souhlasí s návrhem řešení majetkoprávního 
vypořádání v lokalitě domů čp. 34 a 127. Rozhodnutí o majetkoprávním vypořádání bude 
provedeno na některém z příštích zasedání po zpracování geometrického plánu. 
 
11) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí postup řešení majetkoprávního 
vypořádání průběhu místní komunikace u domů čp. 18, 19, 21, 22 a 23. Rozhodnutí o 
majetkoprávním vypořádání bude provedeno na některém z příštích zasedání po zpracování 
geometrického plánu. 
 
12) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu o 
výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020. 
 
13) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky schvaluje zprávu Kontrolního výboru o 
provedených kontrolách v roce 2020. 
 
14) 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 2021 ve výši 2 760,- Kč. 
 
15) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí vytvoření pracovních příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2021 za podmínek stanovených úřadem práce. 
 
16) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o provozu splaškové 
kanalizace. 
 
17) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o těžbě porostu 
napadeného kůrovcem v obecním lese. 
 
18) Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky bere na vědomí zprávu o připravované akci 
společnosti ČEZ Distribuce a.s. – rekonstrukce vedení nízkého napětí ve spodní části obce 
s novou kabelovou přípojkou pro školu v obci Sádek. 
 
 
 
 

 
     Petr Šváb         Luboš Kadidlo 

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 31. 3. 2021 


