
Usnesení č.7l20II z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného

dne 18.,{.2011 n 18,00 hodit n p"n"iono Ofu
Zu'urpit"l.wo ou"e Záměl na svém je ďnáni č' 7l20] I

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Určuje ověřovateli zápisu Jaroslavu Pišlovou a Jana Stašiíka ' 
zapisovatelkou

u,ouj" l'rit"nu rupto''ovou a sčítáním hlasů určuje Ing' \'li1cnLr Krupičkovou

4. Zprá\'u o činnostj obce'
3. Kontro]u přij atých usnesení.
ri. žj"'p"" iil'i.télro sdruŽení .,Má vlast mťlj domoť' sezniímil zastupjtelstvo obcc a

l"lr'"uE""l:. p"á.r*ami na vybudování projektu ,'PLanetámí stezka'' který byl schvá1en

minulým zastupitelstvem.
ót 

". 
," uua" nnuneně podílet na \'ýstavbě dvou planet z projektu ''Planetfu'ní 

stczkď''

Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Program jednriní č. 7/2011

;. Žil;;p.'""ájil pozemků parc.č' 16213' 16312' a '1l1'Zrrrnér byl vyvěšen naúřední

a.r.., '";,-uro 
l8'4.i0ll l. ce.]d ua l_n-je l.-Kr na iťden lok'

o. Priieii do..-r.e z proSranru nbro\ ) "enior 
r Krelorehradecleho \raic pro ro( )n l l na

;;"",''.';.J;.uo.ol'. 2š . i.ro"''e "' čp. 126 ve l^ýši 600 000'-Kč' Zastupite]stvo souhlasí

.iol'"-.o.í'. oo 
"e||o\š 

Čánk) pieclp''kladanjch na\|adu l 7'15 Ó7n'-Kč'i. 
's.iŇo o 

'"ipLičce 
S Telovýóhovnou jednotóu SK Zrnrel' Na.Zckladé1eto smlouvy sj

r!i"'l'"ň"".a'l 
"á,i".l 

sK Zaněl;ůj č Li e téioc\ ičnu pro dkti\ i1] 
.sr 

ych. clenu' Záměl

.,.',lir.rl'' telolrrčrr b\l \\\č'en na iLicdrrdesce otl 2']']'20ll do lj'_l'20l l '

'b. š'.'r"".,_"'io"l.'..' t.'o'1.l,o'noujednolou SK /amé| \a'lá\ladé telÚ 5mIUJ\} \e

rtiŇ"r'o'na 1.áooá SK Zánrěl zavazuje, ze ohciZámél ulnoŽni,po'uŽi\ ánl svých kurtů a

,"i.? ); p"pniJ 
"J"ný 

ve stanovách Teň\} cho\ ne je dnot} SK Zámel i In istn ím občanům a

organizacím se sídlem v Zámě1i."ói*Ž]ao.ioot.o"or.ých 
hasičů o poskytDutí obecnich prostředků ve výši 15 000'-Kč na

oĎra\ u hasičského \ oZu značky A\ia'

'",i. 
ž"j." 

"t""^t.r'" 
Jrr.,zái l'tls vyLtidka a poskýíe finanční příspěvek r'e výši

1 500'-Kč na rok 2011'
1l. Žádost občanského sdruŽení .. Má \ Last mui donlol' a posk) lne ]j1]dnčni příspěvek \'e

uitilóoó.rl nu ,ot 2011 na zajjštěni alce Plrto\ánl ke studáDkám' Ltera se koná 1 '5'2011

;; ó;.;;_;;iil;";ny an" u:.+'zot l, tonané na Žádost pana stalosly obce 7ámě1 a Dso

Orlice.



Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.- itáo.tu 

'"p.,i"im 
smliv s oboany, kteří mají zájem o pronájem pozemků parc'č' 16213'

16312 a51'411.

V Záměli dne 18'4.2011

Místostařostka:


