
Usnesen í č. 22 l 2012 z jednán í Zastupitelstva obce Zámél
Orlice.konaného dne 20. 8. 201.2 v 18o00 hodin v penzionu
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ce ZáměIna svém jednání č.22 l 2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

L. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa tvIvšáll:

zapisovatelkou určuje Mil;u Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu Pišlovou

4, Zprávu o činnosti obce.

3. Kontrolu přijatých usnesení.

LL. Zastupitelstvo'obc e Zámělbere na vědomí návrh paní ředitelky ZŠ v Zámělri Jindry

Millerové ná kandidáty do Školské rady pro zastupování rodičů.

Jmenován bylpan Josef Novotný a paní Helena Sršňová'

Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Program jednání č,.22l2012
s. Zastupit.lrtrro obce schvaluje návrh napoŤizeníuzemní studie pro vyuŽití zastavitelné

plochy označenéZ-12.
Žastupitetstvo obce ZáměIna svém veřejném zasedáni ďne 20. 8.2012 přijalo usnesení

č,.22 l 2012 ve znéní :
1. Zastupitelstvo obce Záměl rozhoduje o pořízení územní studie ( dl" $ 30 Stavebního

zákona) pro vyuŽi tí zastavitelné plocňy oJnačené Z - l2,,vymezené Územním plánem

Zámě| ( wdanem dne 13. 12 .2011 s účinností od 28. 12.2OI1 ) jako plochy, ve které je

prověření změn jejího využítíuzemní studií podmínkou pro rozhodování'

ž. Zastupítelstvo óa"" ža^cl schvaluje žádost obce o pořízení územní studie u odboru

výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou'

Zastupitelstvo určuje podmínky pro studii takto: Studie bude splňovat všechny náležitosti dle

zákonaa bude konzuliovánu l,io.t't y* úřadem Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby

a Životního prostŤedí - silniční úřad a úřad územního plánování podle $ 6 odst.1) písm'c)

zákonač. 183 l2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( Stavební zÍkon),

v platném znění,o pořízení územní 
'todi. 

dle $ 30 stavebního zákonapro využití

zastavitelné plochy označené Z _ lz,lymezené Územním plánem Zám€l. (vydaném

dne 13. 12. 2OI1 s účinností od 28. n. žot1 ) jako plochy, ve které je prověření změn jejího

vyuŽití uzemnistudií podmínkou pro rozhodování. Projektanta na vypracování studie si

uýb.ro,, vlastníci pozómků na které studie zasahuje. Projektant musí splňovat kvalifikační

piedpok1ady dle ákona a musí mít oprávnění týó studie provádět. obec požaduje se ke studii
'pri jáji* vzniku vyjadřovat. Studii hradí vlastníci pozemků.
' 

š."zastryitelstvó obce Záměl schvaiuje koupi kontejnerů pro kompostárnrr od ťrrmy

Jan Mareš, Polská 5]7,Yanberk 517 54, IČo flO14426 Zacenu 117 000, _Kč, doprava

17 4OO,-Kč, celkem I34 4OO,-Kč. Ceny jsou včetně DPH. Kontejnery budou dodány do

konce října.



7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu s firmou Vaspo Vamberk s.r.o.'
Smetanovo nábřeží 180, Vamberk 5 i 7 54 naprovedení díla: Výsiavba kompostárny pro obec
ZáměI v celkových nákladech2l3 980, -Kč včetně DPH.

8. 3.3.1. Jako určeného zástupce pro spolupráci s DSo Mikroregion Rychnovsko
zastupitelstvo obce jmenuje a schvaluje starostu obce Josefa Novotného. Pro zastupování
v jeho nepřítomnosti jmenuje a schvaluje místostarostku obce Milenu Kaplanovou.

3.3.2. Pro spolupráci obce s Euroregionem Glacensis zastupitelstvo obce
v nepřítomnosti určeného zástupce starosty obce Josefa Novotného jmenuje a schvaluje pro
zastupování obce místostarostku obce Milenu Kaplanovou.

3.4.3. Pro spolupráci obce s DSo orlice zastupitelstvo obce v nepřítomnosti určeného
zástupce starosty obce Josefa Novotného jmenuje a sóhvaluje pro zastupování obce
místostarostku obce Milenu Kaplanovou.

9. Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o příspěvek na činnost pro Místní akční skupinu
( MAS ) Vyhlídka o.s. zastoupenou panem Pavlem Tichým. Výše příspěvku je 1 500, -kč'
*l0.^ 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskýnutí dotace z Programu rozvojevenkova
CR. Smluvní strany: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkácň 33, Praha i, t to oo
a obec Záměl, Záměl 158, Potštej n 517 43
Název projektu na který se dotace poskytuje: Chodník Zámětpodél silnice III l 3167.

12. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opďeni č,. 13,14,15,16 lviz. příloha.

Zastupitelstvo obce pověřuje :

9. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem dohody o poskynutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR mezi Státním zeměděiským investičním fondem a obcí
Zámělnarcalizaci projektu: Chodník ZáměIpodél silnice III l 3167.

7. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou Vaspo Vamberk
S'r.o.' Smetanovo nábřeží 180' Vamberk 517 54 naprovedení díla: Výstavba kompostámy pro
obec Zétměl v celkových náklade ch283 980' -Kč včetně DPH.

Y ZáměIli dne 20. 8.2012
t\
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Starosta: íť'\/

'\'
Místostarostka:


