
Usnesení č. 41 / 2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 19. 3. 2018 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 41/ 2018 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu, Ing. Miroslava Rozkota CSc., 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. Josefa Myšáka. 

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

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

  11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Územní studii pro zastavitelnou plochu Z 18 

v Záměli, vymezenou územním plánem obce a nemá k ní žádné připomínky. 

  12.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 / 2018 / viz příloha. 
 

 

 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

    2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 41 / 2018 

    5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje uzavření smlouvy na zřízení služebnosti 

inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na parcelách st. 222 a parc. č. 500/3 v katastrálním 

území Záměl vytyčených geometrickým plánem č. 488-30/2017. 

Smlouva bude uzavřena dle domluvy obou stran a to bezplatně. Obec uhradí návrh na vklad. 

    6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje cenovou nabídku p. Kamila Matějky, Rájec 22, 517 

41 Kostelec nad Orlicí na opravu přístřešku v areálu bývalého mlýna, který je v havarijním 

stavu. Celková cena je 70 720,-Kč. 

    7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost o dotaci z programu 

Královéhradeckého kraje na projekt: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “.  

Celkové náklady projektu činí 595 925,-Kč, max. výše dotace činí 300 000,-Kč. 

    8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku spol. ICT plus, s.r.o., 

Piletická 486-technologické centrum, 503 41 Hradec Králové na zpracování problematiky 

GRPD pro obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. 

   9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu se spol. ICT plus, s.r.o., Piletická 486-

technologické centrum, 503 41 Hradec Králové na zpracování problematiky GRPD pro obec 

Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. 

 10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana starosty o souhlas na užívání mobilního 

telefonu s tel. číslem 724 183 256 i pro soukromé účely.  

 

 

 

 

 



Zastupitelstvo obce pověřuje: 
   5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na zřízení služebnosti 

inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na parcelách st. 222 a parc. č. 500/3 v katastrálním 

území Záměl vytyčených geometrickým plánem č. 488-30/2017. 

   6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s p. Kamilem Matějkou, 

Rájec 22, 517 41 Kostelec nad Orlicí na opravu přístřešku v areálu bývalého mlýna, který je 

v havarijním stavu za celkovou cenu 70 720,-Kč. 

   7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z programu 

Královéhradeckého kraje na projekt: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “.  

Celkové náklady projektu činí 595 925,-Kč, max. výše dotace činí 300 000,-Kč. 

   9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se spol. ICT plus, s.r.o., 

Piletická 486-technologické centrum, 503 41 Hradec Králové na zpracování problematiky 

GRPD pro obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. 

 

        

 
   

    

 

 

V Záměli dne 19. 3. 2018 

 

 

Starosta: 

 

 

Místostarostka: 

 

 

     


