
Usnesení č. 19 / 2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 
konaného dne 18. 4. 2016 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 19 / 2016 
 
 
 
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.  Zprávu o činnosti obce. 
    3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
 
 
  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
    2.  Program jednání č. 19 / 2016 
    5.  Předloženou žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
a smlouvy o právu provést stavbu. Akce: Záměl, p.č. 166/4, Kroupa- úprava kNN. Jedná se  
o připojení nového odběru v Záměli, kde bude potřeba vybudovat nové kabelové vedení nn.  
Touto akcí je dotčen pozemek č. 1058/2 zapsaný na LV č. 10001 v k.ú. Záměl. 
   6.  Darovací smlouvu na zřízení nového babyboxu v Oblastní nemocnici Rychnov nad 
Kněžnou. Obec Záměl poskytne příspěvek ve výši 1000,-Kč. 
    7.  Závěrečný účet za rok 2015 jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Záměl za r. 2015 a účetní závěrku za rok  2015. Vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 
 
 
 
 
 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
    8.  Žádost paní Žofie Střílkové, bytem Záměl čp. 114 o příspěvek na pobyt v domě 
s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou. Současná situace v rozpočtu obce 
neumožňuje žádosti vyhovět. 
    
        
  
 
  Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 
    5.  Starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy  
o právu provést stavbu. Akce: Záměl, p.č. 166/4, Kroupa- úprava kNN. 



    6.  Starostu podpisem darovací smlouvy na zřízení nového babyboxu v Oblastní nemocnici 
Rychnov nad Kněžnou. Obec Záměl poskytne příspěvek ve výši 1000,-Kč. 
    8.  Starostu jednat s rodinnými příslušníky o umístění paní Žofie Střílkové, bytem Záměl 
čp. 114  v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou, popřípadě v jiném domě 
s pečovatelskou službou v okolí. 
 
 
        
 

   
V Záměli dne 18. 4. 2016 
 
 
 
 
Starosta: 
 
 
Místostarostka: 
 
 
     


