Usnesení č. 15l20l2 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 16.1.2012 v 18,00 hoclin v penzionu Orlice.

lastup'iel.Lr o otr..

lffi

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuic or,ěiovateli zápisu Ing' MirosLava Rozkota CSc., a Ing' Josefa \l],.šáka .
zapisovalelkou určuie Miienu Kaplanovou a \iitanirn hlns(i LLlČtlje JrrosIar u Pis ovou
iÍ. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontr'o1rL přijatých usnesení'
10. Zastupitelstvo obce Zámč] bere na r é.]omí n ab dku Čcsképoj išťo\n] napojištění
l'šech buclor' r. arcálrr mlýna čp'26'

Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Proglam jednáni č.15/2011
5. 'Iako určenéhoZástupce do \'alné hromad)'AQUA sERvIsU a. s. schr'alu]e
zastupitclst\'o obce pana Josela Novotného.
Po dobrLjeho flrnkce stalostv \'c \'olebním období 20] l-2014 v souladu s ustanoretttm
5s 8.1 odst' 2 písm. e) zákona o obcich č. 128/2000 Sb' \,platném Znění'
6. ZastLlpitels1\o obce schvaluje žác1ost o zaplaceníčlenskéhopř1spěr'ku do Euroreginnu
Cilacensis \e Yýši,l._ Kč na osoblr. celkcn 2 564.- Kč.
7. ZastupiteLsl\'o obce Zálněl schlalllje členskÝ piíspěvek r'DSo. který počítás 20__Kč
na obrvatele pro rok 2012.
8. Zislllpitelst\'o obce Zánrěl scl'rralrr]e nab_idkLl pirni
; nl prodej
pn em(.l p'lrť':' K\ .rj--, ln.-<'lom
PK n'.'' J1le-c
"p'zclrlorc]a.r'c.]
1 2.1ó m'. NabíZená cena za pozemk!' ie ]0.- Kč Za l m]i cclkcm 27 8.10.- Kč'
9. Zastllpite]sl\o obce ZáněL schvaLuje Žádost Faímy Tichý a sIol. a.s. na prorra]cm
garáŽc. trlozcmkú drora a části brrdor.] ch]é\.a \ eÍcálu nlýna čp' 26.. 7a částku 9 000.- Kč
za I rck.
1l. ZastLlpitels1\o obceZánlě] sc h\.aitl_je rozpočto \'é opatiení č. |2, 13 l20l1'

Zastupitelstvo obce pověřuje:
s

9. Zastupite]st\'o obce Záměl poVěřuje starostu obce sepsánim a poclpisem sm1uv
Famoll Tichý a spol. a's. na pronájem garáŽe, pozemkťl dvora a části budor'y clrléva v

areálu mly'na čp' 26'

10. Zastupitelstvo obce pověřuje starostll poptávkou u ostatních pojišt'oven na jejich
cenovou nabíC]ku pojištění Všech budov v areálu mlýna čp. 26.

v záměli

dne 16.1'20l2
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