
Usnesení č.. 6l20lI z jednáni Zastupitelstva -obce 
Záměl konaného

J." Zt.S.201t v 18,0b hodin v penzionu Orlice'

7-u.r upir"t'n o ,'t'.. za*el na slém jednáni č' o 20l l

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

l. I Irčuie ověřovate]i Zápisu I1rg' Josefa Myšáka a ']ana Stašáka ' 
zapisovatelkou

,ň;'ili";;ř;;il.*í " 'titi"l'" 
lr"'t Lrrčuje Ing' Ii4ilenu ilupičkovou

4. Zorávu o činnosti obce'

]. !;;:;. il;;""; ' .u"onl ''ruu'1 ra p'orájerl oo/eŤIu dl< pred'o7cne'lo /jmťnl č'

54 ] \ ťcré l;Kc za ltrj najeden rot'' l''cíi l\Lo Do/emlt\ \vu7l\:rll'

g. \4o,/nosl kourp|toJ nrliite'u ' á"i'kr n]ti'r" ' piilchl\ml hudoramr u

pozemky v k'ú' Záměl'

ZastuPitelstvo obce schvaluje:

2. Plosam icdnanl č' b'2011
a- l 

""u,ni',.i','o 
or'.e 'ťh\d'Llie 

/d\c_eČnou zpraw 'bie 
z'-r _''k 2Ul0 \ 'ouli'1'l

,];ffiH'l;:;;;*kň& .i"r.z piir"* '^..' ňrospra\n) ce]ek opatreni policbná k náplavč

),ii,."r.l,"r'r'ňr""ao''otk..piitol.''1'oJ' ';t"" ir-rči otobanl' Itclš /r\LltobilV '\iIn

řJnu 'l'n 
ur..,'''n,' 'amo.pra' 

rerrtr c'l(r' <\od'r'

Á 7a'IuoitelnVo obce 'ch'alLrrc '"'ner 
or-;i'n'' t"ul pu/cŤ{ů pdrc' č l l7 l' 54 t]' 15'

": 
r1ii:l;;i';';;;. ""'"ji]"'"''' "n- 

/a lm jc l'-KČ rla iedcn rok
"i -r"',,i"i,11.,i, 

"Uie'ch\olu;< 
p'odej ohecn'h" po/emlL J S

'í.ii,'' 
Jl.l. ili' t i' t'.',' n.l u-"j''i d""" od | ] 7')ol o do q'R']n l 0'

í'Jr"..i'-.a "' 
lo''6o1o7'n"''''1'o.l'erriclchoolanurislo']5U-|j72n0ao\\riře

18ni v ceně 360,-Kč'
Lr"ut","f.r.L-1"',oup' ca-ri poze nlLr p1n "hc od J S

Část nozenrku Darc.č. srir, are oolo'erieřileši''"t'i"tetln prenu o 
''ýměie 

37 n2 r' ceně

;fi:"i;'l'i;:l)"""i"'r''J'j' 
" 

7\lisL'ích|ro\licJků'
' 
s. 

'l".i.pt ;i.,". 
"bce 

schva1uje opravu obecníclr ccst odlÉzovanou vrstvou 7e silnice'

lJánl :i" o-"".tu '" Školou. část cest-\ ke hřišti a cestu v Do]ícb-

Zastuoitelstvo obce uvolriLrje na opravu ib".n,.l' .."" '" ""ho 'oŽ]]oČtu 
čdstkLl 120 000'-Kč'

ii,]");:'";';l','; ;r'." '.j'*ruj"' "t'i 
oun 

j za'i|sril zoracolár'r pri'iiltore

rlokumcrliicc trl rcirinc o-rélIent Jn no\ť \/nll'lť /a5ldv0} V LlUel



Zastupitelstvo obce pověřuje:

6. stalostaje po\'ěien sepsáním mluv s občany' kteři mají Zájem o Fonájem pozemků par'c'
c. ]] 7/ l. 54 j2. ]5. h l/2' Zamčr b) L\ }.věšen na úřední desce ( sejnuto 18.3.2011 )' Cena za
lm' je l,-Kc na jeden rL'k.

9. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu' aby pokračor'al vjednáních s maji1eli
Krahulcoq'mi o případrré koupi objektu mlýna s přilehlými budovami a pozen]k)' v k'ú'
Zá ě\'
l0. Zastupitelstvo obce pověřuje stalostu po obdlžení zplacované projektové dokrrnentace,

aby začal vyřizovat stavební povolení na veiejné osvětlení v nově vzniklé zástavbě v obci.

V Záměli dne 2l.3.201l

Starosta:

Místostarostka:

ť'h

@-


