
Usnesení č. 14/2011 z jednánÍ Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 12.12.201 1 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č.1412011

Zastupitelstvo otlce bere na vědomí:

1. Určuj e ověřovateli zápisu lng' Milenu Klllpičkovou a Ing' Josefa Myšrika 
'zapisovatelkou ulčuje Milerru Kaplanovou a sčítáním hlasů l.trčuje Jaroslavu Piš1ovou

4. Zprávu o činnosti obce'
3. Kontro1u přija1ých usnesení'

Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Program jednání č.14/201i
5. Zastupitelstvo obce Záměl schva1uje žádost o schvá]ení investice pro Dobrovolt]ý

svazek obcí orlice - financoviíní akce '' C) L]ostezka Čestice _ Častolo! icc _ Kostelec n.o "
s dotací z Regionálniho opelačního programu NUTS II Se\'elovýchod, celkové výdaje
projektu 38.711'060,- Kč, dotace 33.186'0ó1.99,- Kč'
Schvalrrje úvěr pro Dobrovolný svazek obcí orlice od ČsoB, výše úvěnr 15 mil. Kč.
úroková sazba lM Plibor + 0.58% p'a., jednolázová splatnost úvěru 25' 1 1'2012 s moŽností
mimořádné spIátky úvěru po obdržení dotace.
Sch\'áluje zajištění úvěru pro Dobrovolný svazek obcí or'lice blankosměnl(a \}stavená
D5o orlice. a\ alo\ a1; mé5l) a obcen]i Kotlelec n.LJ.. Doldleb1 rl'o'. Ča.to]or ice. Če.tice a
Záměl.

6. Zastupilelstvo obce Záměl schvaluje návrh piedložený Městským úřadem Rychnov nad
Kněžnou odbor výstavby a životního plostředí na vydání územního plrínu Zríměl včetně
odúvodnění.
Pořizovatel součastně navrhuje zastupitelstw obce Záměl přijmout následující uslleseniI
Zastupitelstvo obce Zámě1' příslušné podle s 6 odst. 5 písm. c) zákona č'183/2006 Sb.,
o územnírl p]ánovát'tí a stavebním iádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějšich předpisů
( dálejen 

', 
stavebnÍ zákon" ')' za poLžití s 43 odst. 4 a $ 54 odst. 2 stavebního zákona.

$ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.' o územně anal1'tických podkladech. územ ne
plánovací dokumentaci a způsobu evidence úzenrně plánovací činnosti' s 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, l'e znění pozdějších předpisů, a s 84 odst. 2 plsm. X
zákona č. 128/200 Sb'' o obcích (obecní řízení )' ve znění pozděj ších předpisů

I. se seznámilo s předloženým návrhem úzenrniho plánu Záměl ajeho odťrvodněnín,
II. ve smyslu $ 54 odst' 2 stavebního ziíkona ověřilo, že náwh územlího plánu Zámě1není
v rozporu s politikou úzen'rního rozvoje' s úzenmě plánovací dokumentací vydanou kraiem'
s výsledken iešení rozporů, se stanovisky dotčených ořgánů a se stanoviskem Lřajského
uřadu'
lII. lydává územní plán Záměl fornou opatření obecné povahy č. 1/20l1' které tvoří přilohu
tohoto usnesení,



Iv' ukiádá staÍostovi Josefu Novotnému zajistit u projektanta společnosti Žaluda
plojektová kance]ář. Ing' -. sí l' Plaha 1. čtyři vyhotovení
územního plánu Záměl.
V. ruší Uzemlí p1rin obce Záměl ( schvlílen 24'4'2006, nabýí účinnosti vah1ášky obce
24'5.2006 ) včetně změny č. l ÚPo Záněl ( vydané jako opatření obecné povahy dne
22'10.2007, které nabylo účinnostj dne 6'11.2007 )

7. Zastupitelstvo obce Zámě] schvaluje nálTh ZMD akciové společnosti se síd]em Záměl
227, 51743 Potštejn na prodej adminjsú'ativní budovy, kovrímy, čelpací stanice. Vše v aŤeá]u
mlýna čp 27 za částku 400 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje koupi administrati\'rrí budo\T, kovámy, čelpací stanice'
vše v aleálu n1ýna čp 27 za částku 400 000'- Kč od ZMD akciové společnosti se sídlem
Zámě] 227,51743 Potštejn '

9. Zastupiteistvo obce Zámě] schvaluje lozpočet na lok 2012'
12. Zasfupitelstvo obce Zámě] přihlédlo k ton'lu, Že v tomto Svazu postižených jsou

Zalegistrováni i občané nďi obce a schválilo jednorázový příspěvek na rok 2012 ve výši
2000.-Kč.

13. Zastupitelstvo obce Záněl schvaluje příspěvek na čiDnost plo Český svaz včelďů o's'
v Záněli na r.2012 ve výši 2000,- Kč.

14. ZastupiteLstvo obce schvaluie rozpočtové opatiení č' 11.

Zastupitelstvo obce souhlasí:

8. Zastupitelst\'o obce Ziíněl souhlasí se smlouvou č. oS 2011 200 00736 se společností
EKo-KoM' a's. na pronájem 21 konteinelů.

10. Zastupitelst\'o obce Záměl souhlasí s požádáním o dotaci v lámci PlogmmLl IoZ\oje
ventova' oS,A Iv Leader na vybudování chodníku u penzionu orlice.výše dotace je
480 000.-Kč
Zastupitelstvo obce Zrímě] souhLasí s dofinancoviíním projektu z vlastních zdrojů'

l l. Zastupitelstvo obce Záměl souh1así s požádiíním o dotaci na dětské hřjště na zafuadě
Základní škol'v v Zámě1i čp' 26. výše dotaceje 465 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Záměl souhlasí s dofit'tancovlíním projektu z vlastních zdlojů.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

8' Zastupitelstvo obce Záněl pověřÚe starostu podpisem smlou\T č. os 2011 200 00736
se společností EKo-KoM, a.s. na plonájem 21 kontejnerů.

v Záměli dne 12.12. 2011

Starosta:

MístoŠtarostka:


