
Usnesení č 27 / 2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 
konaného dne 21. 1. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 27 / 2013

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Jana Stašáka             
zapisovatelkou určuje Ing. Milenu Krupičkovou ,
a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu Pišlovou
    4.  Zprávu o činnosti obce.
    3.  Kontrolu přijatých usnesení.
    7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí přidělení dotace na pořízení lesnické 
techniky a její financování.
    9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí ceny vodného a stočného na příští rok.
Cena vodného …… 34,35-Kč bez DPH
Cena stočného……. 35,13-Kč bez DPH
   11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření 30, 31, 32, 33 / 2012/ 
viz příloha.
   13.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí možnost zpracování studie k objektu 
mlýna čp.26.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

    2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program dnešního jednání č.27 / 2013.
    5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na odkoupení st. parcely č. 275 a st. parcely
č. 276 od pana M. K. . Jedná se o pozemky pod čistírnami odpadních vod ve středu obce. 
Cena za 1m2 je 120,-Kč, celková částka činí 7 320,-Kč.
    6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu s panem R. S. na kontrolní a 
administrativní činnost v odpadovém hospodářství v naší obci. Činnost bude provádět 
po dobu jednoho roku za částku 2 000,-Kč měsíčně + DPH.
    8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na podání žádosti na Ministerstvo
pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště u ZŠ v Záměli.
Celkové náklady činí 599 598,-Kč, výše dotace je 400 000,-Kč.
   12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na zpracování projektové dokumentace a 
stavebního povolení na chodník podél silnice III třídy směr Doudleby nad Orlicí.
Občané obce Záměl k této tématice zaujali také kladné stanovisko.
   14.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na odstranění závad elektroinstalace 
v areálu mlýna čp. 26. Opravu provede firma P. Z. za cenu 35 139,70-Kč bez DPH.



Zastupitelstvo obce neschvaluje:

   10.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje návrh na nákup vysoušečů pro obec Záměl za 
cenu 12 900,-Kč za jeden kus.
   15.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje žádost o finanční podporu na výchovnou akci 
Mezinárodní policejní asociace ( IPA ) pro děti v Královéhradeckém kraji.
Finanční podpora by byla využita na celobarevné publikace ( omalovánky ).

V Záměli dne 21. 1. 2013

Starosta:

Místostarostka:

    




