
Usnesení č. 4 / 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 

dne 18. 02. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 4 / 2019 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu Štefkovou. 

    4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

    3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

 

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

    2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 4 / 2019 

    5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl 158,  

517 43 Potštejn, v zastoupení panem Josefem Novotným a Adélou Kubínovou - Psím útulkem 

Klečkov, Klečkov 50, 517 03 Skuhrov nad Bělou, dále jen „ provozovatelem útulku “. 

Na základě smlouvy se provozovatel útulku zavazuje přebírat do péče jeho osobou 

provozovaného útulku psy odchycené a přivezené pracovníkem obce. 

Obec se za převzaté psy zavazuje provozovateli útulku hradit následující úplaty: 

pes v množství 1ks 90,-/den, a to po dobu 9-ti měsíců umístění psa v útulku.  

    6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dotaci na projekt „ Stavební úpravy a 

bezbariérovost ZŠ a MŠ Záměl WC  v 2 NP + učebna praktické gramotnosti “.   

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje jako administrátora projektu firmu Timoris Projekt a.s., 

Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc. 

 

 

 

 

 Zastupitelstvo obce pověřuje: 

 
     5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, 

Záměl 158, 517 43 Potštejn, v zastoupení panem Josefem Novotným a Adélou Kubínovou - 

Psím útulkem Klečkov, Klečkov 50, 517 03 Skuhrov nad Bělou, dále jen „ provozovatelem 

útulku “. Na základě smlouvy se provozovatel útulku zavazuje přebírat do péče jeho osobou 

provozovaného útulku psy odchycené a přivezené pracovníkem obce. 

     6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu oslovením společnosti Timoris Projekt a.s., 

Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc na uzavření smlouvy o dílo na zpracování a podání 

žádosti o dotaci na projekt „ Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ a MŠ Záměl WC  v 2 NP  

+ učebna praktické gramotnosti “.   

 

 



      

 

V Záměli dne 18. 02. 2019 

 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

 

 

     


