Usnesení č.39 l 2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 17. 02. 20l4 v 18,00 hodin v Penzionu
or|ice.
Zastupite]stvo obce Zá.ěi na
pdn,íníí-9 / 2014
'.'é-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
l. ] rcuie o\ cio\ aleIi zanistt lnp' Vi]errr KJupiČho\ ou d I']A. Josela \y'! (Áa
.
,,.p'sU\.telkou JrčlÚe V iIenu Kan'an.rr ou a \Óilán im
hla.,r uňuje Jaro.'or u P;"l'.,lu
{. zpra\ u o ctnnosit obce.
3. KoDtro]u přiiatých usnesení.
15. Zastupitelst\'o obce Záněl bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1 / 2014 / viz piíIoha'

Zastupitelstvo ořrce schvaluje:
2. Pr'ogramjednání

č. 39/ 2014
Zas1upitelstvo obce Z{íměl sch\'aluje nlandátní
smlou\'Ll s panem Radkem tsuliřem,
'-5'
Ziškova
]34. 517 50 Časblovice na zajištěni o,]uorneno
zastupJe Ji"^.aň'ř"
odbomý zástupce zařírli teclrnicko-provozní činnost při provo)ov,i,ii
t-uiiru". u cov orr"i
Zaměl je.jímŽ vlastníkenr je obec ZrÍněl.
'
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje uzaviení smlouvy
o <lílo č' 140l2-037 se
společDostíTigris Projekt a.s., Sladkovsi<élro :z, lzz
oo órómoL'. rra
žádosti
'p.á"iň' " p"aa.i
dotace je Ministerstvo plo místnílozvoj Českérepubliky
:::]:::,:_".:l,]il:lcrrr
z ootacnlno progtamil Podpora obno\ y a ťozvoje l'enlova
s názvěnr projektu vísto clctstých
snů.

v"r

',áclo.l 5oravr .;lnii Klj'orehradeckeho kraje.
rrulnonurska
5'r.5(10 (J-i Hradec Kralore o be/,uprdtn)
" l:^r'":ll'..l.,::^"b,:e'.iltva'uje
f.'e!od I daro\, rt )po,/enlU pod
silnicí lII/3167 s parc. č. 502/2 o výměře.] 6
j.
r"ó
g""-"iiřkj- prá."" e.
'
4l l- lo) 2012 ze onq '4. '.20lj. ilc.rnrkcm p,,zemLu
je "oa.ř.i
obec leJŤcl.
8. ,/a.lLlDilcl<l\o obc< /amet si\taIlie nabidku spol;Č1;;ii Ď"noroi"l'r
.''.n
Tiskďská 10/257, ]08 00 Praha l0 na činnosti k.zajJste"LJ"i"..
ó"lžr na ot;ett
tělocvična a spojovací krček. Zálně] 12l5' cena činnosti
' ň"e;"
k Zájištění
dotace z programu oPŽP
činí61 000.-Kč.
9. Zastupite]stvo obce Zárněl schvnlrrje nabldlu společnosti
Eko]ogicli lozVoi a \,ýstavba
''r'o" nátl' Če'Lon',,ror
ormad\ J 7. 55 l 0 | j",";;, ;;ň;
';;Ť)j,i"l,í" o"".'
'ke
Z KrJLovefu.aoeckeho kra1e
na zpracol ání PD k projektu ,. lntenzifikace Čov
Záněl ..
1l. ZastLlpitelsn o obce Zánlo1 sclrl aluje n"l'an p*" s. vr"t"Jt".išp."..
r'^it.tem
\ o,,id lJ, Vjs - ce1uvi nl n:i\
.hem nJ oprd\ J \ o/id|3 /d 52 0o0.-KČ
lz. ,/c.luprlclil\o obce,/arnel sch\a.uic,rjdosl oeoirclN) lS a M( Zamcl
JindŤy Miillerové s pievodem zisktt z minutelo rotu
v. r'1''s; +u o:i, Ii_ře io ."r".'ni}io
fonr ;

.'

13. Zastupitelstvo obce Zán]ěl schlaluje žádost pana Jana Suchomela. záměl 106 a pana
Josefa Suchomela. Homí Libchavy ó o neuplatnění obce Záněl předkupního práva na
pozemky s parc. č' 25l11- 1712,I713,I7l4.I'7l5,2112,23l1,2313,25lI0,25l1I.
14. Zastupitelstvo obce ZáměI schvalu.je dodatek č' 8 ke smloul'ě sr: společností Aqua
servís a's', Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad KrrěŽnou.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
l0.

Zastupitelstvo obce ZáměL neschvalrrj e nabídku společnosti Atlas soffwale a's''
V parku 20. 1'l8 00 Praha 4 na legis1ativ1'Í systém Codexis pro obce.

Zastupitelstvo obce souhIasí:
12. Zastupitelstvo obce Záměl souh]asL s přer oclenl zisku ZŠa MŠZánrel z minulého roku
Kč do rezenmího fondu'

ve výši ,12 037. 10

Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s panen Radkem
Bu]ířem, Žiškova 13,1. 517 50 Častolovicc na Zaiisténíodbome]ro zástupce dle ziikona o VaK.
6. Zastupjtclstvo obce Záměl pověřuje stalostu obce podpjsern smlouw o dílo č' 14012037 se společností Tigris Projekt a.s'' sladkovského 32, 772 00 olomouc na zpracor iinr a
podání žádosti o dotaci s náZvem plojektu Místo dětských snů'
8. ZastupiteIstvo obce Záměl povčřuje stalostu obce podpisem smlouvy se společnosti
Dekprojekt s.r'o.. Tiskařská 10/257' 108 00 Praha 10 na činnosti k Zajištění dotace Z proglao]u
oPZP na objekt tělocvičr]a a spojovací krček, Zámě1 126.
9. Zastupite1stvo obce Zámě] pověiuje staŤostu obce podpisem sn ouv-v se společ[ostí

lkologick) ro,/\oja\j5I:]\ba5'l'o'.ncm'ies(omorarskéarrllad1 J'. 55l ol Jaroměina
zpracoviíní žáclosti o dotaci z krá]ovéltadeckého kraje na zpracováni PD k projektu.'
lntenzifikace Čov Záněl ''

v

Zá'méli' dne

Starosta:

17 .

(

Mistostaros tkal

02- 2014

