
Usnesen í č. 2! l 2012 z jednán í Zastupitelstva obce Zámél
konaného dne 16. 7.2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice'

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Jana Stašáka,

zapisovatelkou určuje Mil;u Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu Pišlovou'

4. Zprávtlo čirrrrosti obce.

3. Kontrolu přijatych usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Program jednaní č.2L l2012
s. zastrrpit.l't ro obce Zámél schvaluje Zak|adatelskou smlouvu a Stanovy

DSO ,, Mikroregion RYchnovsko'"
6. Žastupitelštvo obce Zámél schvaluje přijetí dotace z dotačního progÍamu Krajského

úřadu Itálóvéhradeckého kraje Čistý k'aj - Podpora realizace investic

( z projektu EKO - KOM )
Ť"rrto projekt spočívá v modernizaci sběrného dvora azaveďení systému odděleného sběru,

Svozu anakláďání s bioodpady na ízemí obce Zámél. V rámci projektu bude vývořeno

zaŤízenípro využívání bioodpadů BRKO. Výše dotace je 500 000,-Kč.

7. Zaitupiielstvo obce Zámě|schvaluje smlouvu o výpůjčce' která bude uzavřenamezi

obcí ZáméI a ZMD akciovou společností na část budovy ěp. 227 na základé kupní smlouvy

ze dne 14.12.201I.
8. Zastupitelstvo obce Zámél schvaluje smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřenamezi

obcí ZáměIa Farmou Tichý a spol. u.'. 
''á 

část budovy čp. 227 na záklaďé kupní smlouvy

ze dne 14.12.20II.
9. Zastupítelstvo obce Záměl schvaluje upravenou smlouvu s Farmou Tichý a spol' a's'

na pronájem části budor,y ép.227 , kolny a části chléva bez ěp. na stavební parcele 43

u p|r.-lových parcelách 1093 o výměře 300 m2. By1a opravena a dop1něna smlouva

ze dne 1,8.1.2012.
10. Zastupitelstvo obce Zétmél' schvaluje cenovou nabídku č.4 ttaprojekt: Chodník

Zámělpodéi silnice 11113161 ,pru.ouurror., firmou Stavitelství DS s.r.o., Mírová 1446,

Rychnóv nad Kněžnou 516 0, která splňovala všechny podmínky zadavatele, proto byla

,rýbr*u komisí' která nabídky posuzovala. Její cena byla nejniŽší aUiní324 420,-Kč' s DPH'

!!. Zastupitelstvo obce Zám8l schvaluje zpracovénípředběžné kalkulace navrhovaných

projektových prací, spojených s přípravou retonstrukce objektu bývalého mlýna ěp' 26

v ZáměL\.
Předprojektová příprava (obstarání vstupních podkladu)_činí 49.500'-Kč bez DPH'

Navrhovan á cenaproj ektové dokumentace činí 45'000,-Kč bez DPH.



Zastupitelstvo obce pověřuje:

7. Zastpitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpT:T smlouvy o výpůjčce mezi obcí

ZáÍÍLél' azxtto akciovou společností na část budovy č:p' 227 '

8. Zastupitelstvo oaciz*nelpovczuje starostuno{r5em smloulry o výpůjčce mezi obcí

ZárfléIa Fannou Tichý a spol' a's' na část budovy ěp' 227 '

Y Zámélidne 16.7.
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Místostarostka:
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