
Usnesení č. 34 / 2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne l6. 9. 2013 v 18,00 hodin n p"o"ionu ó.ii.".
/d5lupitelst\ o obce Záměl na svern i.dn-' c'J4 20lj

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

l. lrcuje.\eio\ale]izaprsulnp'Mi'enLr Kn|piČko\oll d lnA. Josťla \4\(i^.r ',/apl\o\':]lellou tLrčuje Vileru Kdpldno\ou x sčltJrI-n hla'ů u'řuje Jaroslll u Pi"I.rr'.rrÍ. Zaslupitelstvo obce Záměl bere na \,ědomí zpr.ávu o činnosti o'";_ - _ -
-3. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědon'i tontrolu pn1at1rcr, o..".""i'11. Zastupitelstvo obce Zámělbere na \,ěaomi ro'pottove á|átrJč' ]'l' 15.16.17' 18, ] 9 / 2013 / r'iz příloha.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Programjednání č. 3,t / 2013
5. ZaslLnilel'lvU oocc,/ámel schra Lrjc Dii.pé\ek n] ná^up \čellc\ mdlck n-o Ce.k).rauvčelďů o's' v Zárněli na r.2013. FinančnL piL.pi. 

"L 
tul. |o'i't 

"u 
.atr'o'ra"i'"'l -","rdJq ',idu.li' Pr'oolaceni probél ne při oolo7<..]l laklu_j za n"xup.eerrcn mrrei'''o. ZastuplteIst\ o ohce Zámel schr aluje žádost_pala Michaia Hovorky b1.tem Zriměl čp.193na proncjel]l Části obecniho pozeÚku s parc.č' 2lill a pozomku s p.".t. iiiii'-r^ 

""r,r ,-rrc Za I nl za lroK
8. Zastupite]stvo obce Ziiměi schl,alrrie směnu pozemků s parc' č . I()39l.7 zapazefiek

:|1"j..|9i::''?:::laI0la7ieoddélelJ,po,.*ou"pu.".;1 io.ló_t g"ň",,i.trn'planemc ql -Jr,2Ul3. klel} \\prccov:]l pan l.rg' \4i'dn Kr.ek. Prlce geioetické akafioglafické. Palská 1'192' Rychnov nad Krrěžnoil
Pozemek 

's 
parc.č' 103 9/7 pře.jde r1o vlastnictl,í manželťlrn sršňovýI. b}tem Záměl čp. 9- p.ze'tlck s parc'c' l0.1q h pi<joedo rlatLrict\| obcelán,él'

lU. ZaslL'p clst\o uhce /enel :.hraluerrpracorjni oroiekrurar5.ratbuchodnrlupodcl
silnjce pn,l]l lnd) od b<'),/llo\é plJmp) Iana c r. d,. Pnlšlej..]a'
l'ro]ekto\ á clolulDentacť bude \ ) pracována pro podání dotace na výstavbu choclníku podél\lln lce pn.]J lříd}.

'. ]]:,1.,io',:]:u :."hce 
2ánle1 r 1 bira a schvaluje t1to členy výběIové komise na atci ČoV

i 
*"' y' 

:?:',/dnc| .' <adove úpra\ ) 
.. : J').el \o\ U]ni V'lenr K6p12n61 j,

'lq]-o\|a\d P|šlo\a. lrg' vilena Knpie \cr.r a Jrr SraŠák'

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

7. Zastupitelstvo obce Ziíměl neschvaluje nabídku od spo]ečnosti Mediatel
obce Zánlě1na intemetu ve Zlatých stlánká;l se zrlktuani c'enou na 

""1í,-k';bez DPH.

na prezentaci
199-Kč



9. Zastupjtelstvo obce Záměl neschvaluje žádost pani Malie Karáskové, b}tem
Zámě1 čp' ] 13 o příspěvek na pobyt v domě s pečovatelskou službou' Současná situace
v lozpočtu obce neumožňuje žádosti vyhovět'

Zastupitelstvo obce pověřuje:

6' Zastupitelstvo obce Zíměl pověřuje starcstu podpisem smlouvy s panem Michalem
Hovolkou, býem Ziíměl čp.193 na pronájem části obecního pozemlrrr s palc.č. 21211

a pozemku s pa1c.č. 21212.

8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlou\'T s manžely SIšňov]Faú,

býem Zámě1 čp' 9 na směnu pozemků s parc. č' I039l7 zapozemek s parc.č' 1039/ó.

V Záměli dne 16. 9. 2013

Starostai

Místostarostka:


