
Usnesení č. 20/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného             
dne 18.6.2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č.20/2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu Pišlovou
   4.  Zprávu o činnosti obce.
   3.  Kontrolu přijatých usnesení.
    8.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenovou studii na rekonstrukci mlýna.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

2.  Program jednání č. 20/2012
  5.  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní Jindry Müllerové ředitelky ZŠ a MŠ Záměl
o souhlas s převodem zisku z minulých let ve výši 3 186,03 Kč do rezervního fondu.
   6. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost jednatele společnosti  / Kašpar autoškola s.r.o. / 
Jaroslava Kašpara, nar. 16.9.1973, bytem K Marečku 168, Potštejn 517 43 o pronájem 
pozemku parc.č. 1091 v areálu mlýna za účelem autocvičiště pro začínající řidiče.
Cena pronájmu pozemku za rok je 500,-Kč.
    7. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh starosty Josefa Novotného na vstup obce Záměl do 
DSO „ Mikroregion Rychnovsko‘‘
    9.  Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas s nasazením hasičské jednotky mimo území 
zřizovatele.
Pomoc bude poskytována sousedním obcím ( Potštejn, Vamberk, Merklovice, Doudleby nad 
Orlicí, Proruby, Polom a Lhoty u Potštejna ). Tento souhlas se nevztahuje na obojživelný 
transporter  PTS-10.
Obec Záměl nebude požadovat finanční náhrady za tento výjezd.
  10. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opaření č. 6,7,8,9 / viz. příloha
  11.  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného 
osvětlení. 
Výše dotace : 90% z nákladů na rekonstrukci.
Spolufinancování je nutné ve výši 10% nákladů na rekonstrukci +5tinásobek roční vzniklé 
úspory el. energie + náklady na doprovodné projektové činnosti přesahující 5% z nákladů
na rekonstrukci.
12.  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.527/12 mezi BETONIKOU spol. s.r.o.,

se sídlem Lobodice 221, 751 01 Tovačov a Obcí Záměl zastoupenou starostou Josefem 
Novotným na zboží a služby. 
Kupní cena se stanoví dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách a činí celkem 130.529,-Kč.

V Záměli dne 18.6.2012

Starosta:

Místostarostka:    




