
Usnesení č. 35 / 2013 z jednání Zastupite|stva obce Záměl
konaného dne 21. 10.2013 v 18'00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupite]stvo obce Záměl na svém jednání č. 35 l 2013

Zastupite|stvo obce bere na vědomí:

l. UrčLlje ověřovate]i Zápisu Ing. Milenu KrupičkoVou a Ing. Josefa Myšáka ,
Zapisovatelkou l.llčuje N,lilenu Kap1anovou a sčítáním hlasů uňrÚe Jaroslavu Pišlovou

,l. ZpIá\u o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usneseni.

l l. Rozpočtové opatřeni č' 20,2l / 2013 / viz piílolia.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Proglamjednání č. 35 / 2013
5. Zastupite]stvo obce Zá1něl schva1uje obecně závaznou vyh1ášku č' 1/2013 

' 
o místnínr

poplatku Za plovoz systému shťonaŽďování' sběru přepravy, třídční, v'vužíváni a
odstaňo\'ání kolnunálnich odpadů.

7. Zastupíte]stvo obce Ziáměl schvaluje návrh záměru směny pozemků mezi obcí Záměl a
paní Petrou Novotnou bytem Záměl čp' 125 na pozenky s parc' č' 149/2. 112.756/2dle
geometrického plrinu číslo 129 -I3'l l20I3 za pozemky s parc. ó ' 9 8 3 |3 a'7 68lI .

Pozemek s parc'č' 983/3 a 7ó8/1 přejde do \'lastnictví paní Pel_ry Novotné' bytem Záměl
čp. 125 a pozen'rek s parc.č. 149/2.112 a 756/2 piejde do v1astnictlí obce Zámě].

9. ZastLlpi|elstvo obce Záměl sch\'aluic koupi pozcmku s parc' č. 758/1 od pana Petra
Hvězdy. Záměl čp'54. Pozemek má výměru 1098 m2. Kupní cenaje Clohodnuta na 25.- Kč Za
1 n1'' Ce]ková cena činí 27 ,150.-Kč'

\- 10. Zastupitelstvo obce Zámě] schvaluie nabídku panaJoseÍ! Trejtnara na Zajištění a
seiíZení sphání veřejného osvětlení. ktelé bude nasta\'eno pomocí zakorrperrých
astIonomjckých spínacích hodin na všechrra čtyří odběrná n sta' Ce1ková cena nepřesállne
16 000.-Kč včetně DPH.

12. Zastupite]sh'o oboe Záměl schvalu.je liabídku pana.Tarra Sršně' K Marečku 3,13,

Potštejn 517 43 na prover1ení zahradnických prací na výsadbě zeleně na zahradě ZŠ a MŠ
po Ústavbě Čov u ško]} v obci Záměl- cena prací nepřekročí 60 000._ Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

6. Zastupitelst\'o obce Záměl pověň.Úe pana Ing' Miroslava Rozkota csc. a pani Milenu
Kap'anorou kontro ou pri.pcr Lorc nrglnizrce ,/Š /anél.



7 7. Zastupitelstvo obce Zíměl pověřuje stalostu jednáíím s paní Petrou Novotnou' býem
Záměl čp. 125 o záměru směny pozemků s pare. č' 74912' 112, 756/2 za pozemek s parc.č.
983/3 a'768/1.

8. Zastupitelstvo obce Záněl pověřuje starostu zajištěním a podáním žádosti o dotaci
z opelačního prcgfamu životního plos1iedí na zkvalitnění nakládríní s odpady a odstlaňování
starých ekologických zítěží.

9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje stalostu podpisem smlouvy na koupi pozemku
spalc'č.758/1 od pana Petra Hvězdy, Zámě1čp.5'1 za cenu 27 450'-Kč.

v Záměli dne 2l. 10. 2013

'0 s ií*- -
Starosta:

Místostarostka:

:- ijl:.él

'...-,: ,/5 i',.í


