
Usnesení č. 11 / 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 16. 9. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 11 / 2019 

 

 

 

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

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

1.  Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou                                    

Sčítáním hlasů určuji: Renatu Štefkovou                                                                    

Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Martina Šklíbu a Ladislava Kapuciána                                      

11. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14, 15 / 2019 / viz 

příloha  

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 11 / 2019 

5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Příkazní smlouvu uzavřenou mezi 

příkazcem- Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a příkazníkem- Ekologický rozvoj a 

výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř. Předmětem této smlouvy je 

činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci 

Záměl “. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předfinancování projektu:  ,,Zkvalitnění výuky 

Základní školy v obci Záměl - vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a stavební 

úpravy bezbariérovosti “ z vlastních zdrojů. 

Výše dotace je 90%. Celkové náklady činí 2 367 912,10 Kč. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dotaci na projekt: „ Rekonstrukce garáže pro 

hasičskou techniku “ z dotačního titulu Program rozvoje venkova Královéhradeckého kraje. 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje dofinancování projektu z vlastních zdrojů. 

Celkové náklady projektu činí 873 572 Kč, z toho dotace bude maximálně 50%. 

 

 

  

 

 

 Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy uzavřené mezi 

příkazcem- Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a příkazníkem- Ekologický rozvoj a 

výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř. Předmětem této smlouvy je 

činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci 

Záměl “. 

 

 



7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci na projekt:  

„ Rekonstrukce garáže pro hasičskou techniku “ z dotačního titulu Program rozvoje venkova 

Královéhradeckého kraje. 

Celkové náklady projektu činí 873 572 Kč, z toho dotace bude maximálně 50%. 

 

 

  

 
   

    

V Záměli dne 16. 9. 2019 

 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

 

 

     


