Usnesení č. 4/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 24.1. 2011 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 4/2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Jaroslavu Pišlovou , zapisovatelkou
určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. Milenu Krupičkovou
4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
12. Na obecním zastupitelstvu dodatečně složil slib Ing. Josef Myšák, který se stal
zastupitelem místo paní Klívarové.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 4/2011
11. Částku 12 900,-Kč na členský příspěvek v DSO, který počítá s 20,-Kč na
obyvatele. Naše obec má k 1.1.2011 - 645 obyvatel.
5. Pronájmy pozemků dle předloženého záměru za 1m2 na 1rok v ceně 1,- Kč.
Starosta je pověřen sepsáním smluv s občany, kteří tyto pozemky využívají.
6. Možnost prodeje palivového dřeva občanům za těchto podmínek:
-cena palivového dřeva je pro rok 2011 stanovena na 500,- Kč za 1m3
-zájemce musí odebrat a koupit celé jednotlivě vytěžené množství dle fakturace pana
Oldřicha Nermutě, který pro obec tuto práci vykonává
-starosta zájemci vytěžené dřevo na místě osobně předá
-zájemce zaplatí dřevo na Obecním úřadě a poté si ho na svoje náklady z místa vytěžení
odklidí
-po zaplacení již obec za dřevo neručí
-při velikém zájmu o vytěžené dřevo bude sestaven pořadník
7. Jednorázový příspěvek 2 000,-Kč na činnost svazu tělesně postižených ve Vamberku.
8. Uzavření smlouvy o věcném břemeni na umístění kanalizace a elektrické přípojky na
pozemcích obce pod Markem číslo parcelní 451/4 a 452/1 v katastru obce Záměl za cenu
1000,-Kč.
9. Smlouvu o výpůjčce o výpůjčce uzavřenou mezi obcí Záměl zastoupenou Josefem
Novotným a Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje.
Ve smlouvě číslo 01/RK/VYP/11/N se obec Záměl zavazuje, že po dostavbě chodníku se
stane vlastníkem pozemků vedoucích pod chodníkem u penzionu Orlice.
10. Poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,-Kč na šachový turnaj, který se koná tradičně každý
rok v penzionu Orlice.
11. Částku 12 900,-Kč na členský příspěvek v DSO, který počítá s 20,-Kč na obyvatele.
Naše obec má k 1.1.2011 - 645 obyvatel.
14. Koupi pozemků od pana Miroslava Kováře, které mají parcelní čísla 163/2-539m2,
1058/2-730m2 za celkovou cenu 69 795,-Kč. Jedná se o pozemky v okolí ČOV u čp.
200 – 204, včetně komunikace. Cena za 1m je 55,-Kč a celková cena pozemků tedy činí
69 795,-Kč.

13. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Strategický plán rozvoje obce Záměl na léta 20112020 a Rozvojový plán obce Záměl pro volební období 2010-2014.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Starosta je pověřen sepsáním smluv s občany, kteří využívají tyto pozemky nebo jejich
části:
317/1-100m2, 599/1-60m2, 51/2 a 54/1-200m2, 703/15-150m2, 703/15-150m2, 703/15-80m2,
parcela celá 170/9-130m2, část 317/1-20m2,
parcela celá 1034/2-215m2, parcelu 317/32 a část 304/4 – 200 m2, část 599/1-40m2,
část 599/1-50m2, část 599/1-50m2, část 599/1-50m2

V Záměli dne: 24.1.2011

Starosta:

Místostarostka:

