Usnesení č. 5 / 2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 16. 2. 2015 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 5 / 2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Miroslava Rozkota CSc.,
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. Martina Šklíbu.
4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
11. Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Záměl za rok 2014.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 5 / 2015

5. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Jindry Müllerové o převod zisku z minulého roku ve výši
111 978,07 Kč do rezervního fondu.
7. Dodatek č. 9 ke smlouvě se společností AQUA SERVIS o nájmu majetku k provozování
veřejného vodovodu v obci Záměl.
Dodatek č. 9 k výše uvedené smlouvě nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
8. Dodatek č. 9 ke smlouvě se společností AQUA SERVIS o nájmu a provozování
kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl.
Dodatek č. 9 k výše uvedené smlouvě nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
9. Dodatek č. 1/2015 ke Smlouvě se společností CENTROPOL ENERGY o sdružených
službách dodávky a odběru elektřiny č. 777583, 441800, 419995.
10. Návrh na pořízení územní studie pro využití zastavitelné plochy označené Z – 18.
Zastupitelstvo obce Záměl na svém veřejném zasedání dne 16. 2. 2015 přijalo usnesení č.
6/2015 ve znění:
1. Zastupitelstvo obce Záměl rozhoduje o pořízení územní studie ( dle § 30 Stavebního
zákona ) pro využití zastavitelné plochy označené Z – 18, vymezené Územním plánem
Záměl ( vydaném dne 13. 12. 2011 s účinností od 28. 12. 2011 ) jako plochy, ve které je
prověření změn jejího využití územní studií podmínkou pro rozhodování.
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost obce o pořízení územní studie u odboru
výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou.
Zastupitelstvo určuje podmínky pro studii takto: Studie bude splňovat všechny náležitosti dle
zákona a bude konzultována Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby
a životního prostředí – silniční úřad a úřad územního plánování podle § 6 odst.1) písm.c)
zákona č. 183 / 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( Stavební zákon ),
v platném znění, o pořízení územní studie dle § 30 stavebního zákona pro využití
zastavitelné plochy označené Z – 18, vymezené Územním plánem Záměl ( vydaném
dne 13. 12. 2011 s účinností od 28. 12. 2011 ) jako plochy, ve které je prověření změn jejího
využití územní studií podmínkou pro rozhodování. Projektanta na vypracování studie si
vyberou vlastníci pozemků na které studie zasahuje. Projektant musí splňovat kvalifikační
předpoklady dle zákona a musí mít oprávnění tyto studie provádět. Obec požaduje se ke studii
při jejím vzniku vyjadřovat. Studii hradí vlastníci pozemků.
12. Vyhlášení výběrového řízení na projekt „ Čistička v obci Záměl “

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
6. Žádost paní Petry Novotné o příspěvek ve výši 20 000,-Kč na sportovní činnost
Jezdeckého klubu-ČAGAN o.s.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
12. Starostu oslovením těchto firem:
1. VASPO Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk
2. Mados s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3. AQUA servis a.s. Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
5. AGILE spol. s.r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí

V Záměli dne 16. 2. 2015

Starosta:

Místostarostka:

