
Usnesení č. |112011z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 19.9.2011 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupjtelstvo obce ZáměI na svém jednání č.11/201 1

Zastupite|stvo obce bere na vědomí:

1' Určuje ověřovateli zápisrr lng. Milenu Krupičkovou a Ing. Joselá Myšáka ,
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů uÍčuje Jarosiavu Pišlovou

4. Zprá\u o činnosti obce'
3. Kontlolu přÚatých usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

2' Program jednaní č'1 l/201 1

5. Zastupitelstvo obce schva1uje předložený návrh na poskýnutí č1enského příspčvku' který
je stanoven ve stejné výšijako č1enský příspěvek na r' 2011, a to| 2 592,_ Kč na založení

Eunorollou. tt".i' by d]ouhodobě řešil předfinancování vlastních projektů Euroregionu

Glacensis. statut EURol-oNDU byl schválen Regionálním kongresem sdružení dne

30'5.2011. čímž se úhada do EURoFoNDU stďa povinností řádného č1ena euroregionu'

6. Zastupitelstvo obce schvaluje náwh na zříZení ceno\'é komise \'e společnosti AQUA
servis a.s, která bude p1nit funkci řádnébo zástupce vŠech provozo\'aných vlastníků

vodohospocláiského ma.jetku při vyjefuávání o ceně vodného a stočného a případně i dalších

otázkách spojených s provozem infrastruktury' Dále schvďuje složení konrise. které bylo
navrženo na ustavujícím jednáni. které proběblo dne 18.7.201 1. Jnenovité složení komise:

Ing. Jan Skořepa' starosta města Rychnov nad KněŽlou, Bc' Petr Trojan. stalostá města

Dobrušky, lng' Jaťoslav Matička, slar'osta mesta T) niŠtč nad or]jci, Ing' LuboŠ I'erch'

místostaiosta města Kostelec nad orlicí, ]ng' Jjrr Mazrich. stfiosta mesta Vanlberka. zároveň

navrŽenjako zástupce reakcionářťt a lng. JosefPetela, stalosta obce Přepychy, zárovcň

naVrŽen ia\o /,r5lupce n'inoritnich aLcionařů'
7. Zastupitelstvo obce schvalrtjc žádost o příspěvek ve ý'ýši 13 120'' Kč na kurz p1avání pro

školr1ky a předškoláky, ktelý se koná kaŽdý rok na začátku školního roku.
Neinvestiční provozní nák1ady na výuku p1avání jsou plaveckou školou pro školní rok

20i0/2011 stanoveny na 410,' Kč najednoho žráka'

Počet účastníků kurzu : 1. 5-řočÍík''.'.....'..21žáki|
Předško]áci .. '. '... '. ' '.. '. 8 dětí
Celkem''.''.'..'.. ..'...'32 úěastníků

8' Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na celkové navýšení pojistné částky za

rok ve výši 35 945'- Kč, namisto 27 522,- Kč. Jedná se o navýšení pojistné částky u povodně

ze 2 mil. Kč na 4 mil. Kč, íavýšení úmys]ného poškození z 50 000.-Kč na 100 000,-Kč a

dopoiištěíí ďtánu a železné lávky'



9. Zastupitelslvo obcc schva1uje přediožený návrh na odchod od společnosti ČFZ
Distribuce a's. se kterou ná obec uzavřet1u smlotlvu na odběI elektřiny a p1"vnu'

Navdenaje společnost centriol Energy a's', která rrabízí obci úspoťu na silové elektřině a

plynu' Všěchny ostatní platby' jako je distrjbuce' platby zaj]stiče' lněřáky. daně' zůstávají

z nařízení F,RU stejné pro každého dodavatele'
l0. Zastupitelstl'o ábce schvaluje návrh na odkoupelí pozenrku, na kterém má obec

kanalizaci. Jerjná se o pozenck s parc. č' 170/9 v katastlálním území Zámě]' ktcrý je

v podílovérn spolur'lashictví pana a paní '
Pání Kovářová nabízí obci odltrp své ideálnipoloviny pozemku za cenu 40,_ Kč za ] m2'

Ce1ková cena pozemkuje 2 680'- Kč.
12. Zastuiitelstvu obce schvaluje předložený návrh na odkoupení pozemku' r'ra kterém

má obec cestu k autobusovým zastávkám. Jedná se o pozemek s parc' č' ]97'i4 v kalastrálním

území Záměl. kte{Í.je l' podílor'ém spoluvlastnictvi paDa a paní

Pani ouĚí'í ob"i odkup ,vé ideální polouin"v pozemku za cenu 25,- Kč za ln't2'

Celková cena pozcmku je 2 500.- Kč.
13. Zastupitelst\'o obcc schvalujc předložcný návlh na v}praco\'á]i projektu a vyřízení

stavebního povolení na čistimu odpadních l'od pro budovrr školy a tělocvičny čp' 126'

1,l. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo ó'

l5. Zastupilelstvo obce schvaluje cenovorr nabidklL vicepřací od RGS-stavebni

společnosti' s.r.o' t'n opravu stiechy budovy ZŠ a tělocvičn1' čp' 126 ve výši 
-5_3 

ó07,_ Kč'
žastupitelstl,o obce bcie na r'ědomí' že celková cenaje navýšena o 69 992'_ Kč' dlc schválené

rrabídly od RGS-stavební spolcčnosti' s.r.o' na ro7šiřerlí římsy tělocvičny'
Bylo piojednáno na mimoiádné schůzce zastupitelstva obce konané dnc 8'9'201 1

v 17 00 hod.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

11. Zastupitelstvo obce neschvaluje náwlr na odkoupení pozemku' na ktelóm má obec

kanalizaci. Jedná sc o pozenek s parc' č. 170/9 v katastrá]nín území Zámél' který je

v podílovém spoluvlastnictví pana a paní r

pán naÚízí ob.i o,1kup ...'é ideální poláviny pozemku za cenu 100,- Kč za lm'z'

Celková cena pozernku je 6 700,- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

16. Zastupitclstvo obce pověiuje pana starostu. aby na příštínl zasedáni obecního

zastupitelstva piedložil závainou cenovou nabídku na koupi areálu n ýna čp' 26 od majitciů

Krahulcových a způsob' jakým bude obec koupi ť1nancovat.



v Záměli dne 19.9.2011
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