
Usnesení č. 30 / 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 10. 4. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 30 / 2017 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. Josefa Myšáka. 

    4.  Zprávu o činnosti obce. 

    3.  Kontrolu přijatých usnesení. 

    9.  Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, 4 / 2017 / viz příloha. 

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

    2.  Program jednání č. 30 / 2017. 

    5.  Závěrečný účet, závěrečnou zprávu a účetní závěrku za rok 2016. Vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením s výhradou na základě nichž přijme územní samosprávný celek 

opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které 

způsobily svým jednáním územně samosprávnému celku škodu. 

    6.  Přijetí dotace z fondu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000,-Kč  

a dofinancování podpořeného projektu: „ Klubovna pro volnočasové aktivity Záměl “. 

    7.  Předloženou žádost starosty na zpracování  projektové dokumentace včetně územního  

a stavebního řízení na chodník podél silnice III třídy 3165 směrem na Doudleby nad Orlicí. 

8.  Předložené prodloužení smlouvy se společností Centropol energy, a.s. , Vaníčkova 1594/1, 

400 01 Ústí nad Labem na dodávky elektřiny a zemního plynu dle platného ceníku na rok 

2018. Jedná se o sazby elektřiny pro Obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. Dále sazby zemního 

plynu pro ZŠ a MŠ Záměl. 

 

 

  

 Zastupitelstvo obce pověřuje: 
     6.  Starostu vyhlášením výběrového řízení na projekt: „ Klubovna pro volnočasové  

aktivity Záměl “. 

     7.  Oslovením firem na zpracování projektové dokumentace včetně územního  

a stavebního řízení na chodník podél silnice III třídy 3165 směrem na Doudleby nad Orlicí. 

     8.  Podpisem ceníku společnosti Centropol energy, a.s. , Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí 

nad Labem na dodávky elektřiny a zemního plynu platného na rok 2018. 

 

 

V Záměli dne 10. 4. 2017 

 

Starosta: 

Místostarostka: 



 

 

     


