
Usnesení č. 45 / 2014z jednání Zastupitelstva obce Záměl 
konaného dne 15. 9. 2014 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 45 / 2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

   1.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí a určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu 
Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním 
hlasů určuje Jaroslavu Pišlovou
    4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu o činnosti obce.
    3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
    9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11, 12 / 2014 / viz 
příloha.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

    2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program jednání č. 45 / 2014
    5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu s přílohami č.1 a č. 2 o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
číslo: 14_SOP_01_4121036088.
    6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o převod movitého majetku z DSO Orlice 
po vypršení pětileté lhůty udržitelnosti projektu do majetku obce Záměl.
    7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o vyřazení pozemku ( zahrada ) 
parc. č. 576/2 z majetku DSO Orlice a převodu do majetku obce Záměl.
   8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Pod povrchem pozemkové parc. č. 1009/24 ve vlastnictví SK Záměl,  je uložena stavba 
kanalizace ve vlastnictví obce Záměl. Služebnost se dle smlouvy sjednává na dobu neurčitou 
úplatně za vzájemně ujednanou částku ve výši 200,-Kč, kterou oprávněná uhradí v hotovosti 
při podpisu smlouvy, proti písemnému potvrzení.

  Zastupitelstvo obce pověřuje:
     5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s přílohami č.1 a č. 2 
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 
kV (NN) číslo: 14_SOP_01_4121036088.
     8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. Pod povrchem pozemkové parc. č. 1009/24 ve vlastnictví SK Záměl,  
je uložena stavba kanalizace ve vlastnictví obce Záměl. 
Služebnost se dle smlouvy sjednává na dobu neurčitou úplatně za vzájemně ujednanou částku 
ve výši 200,-Kč, kterou oprávněná uhradí v hotovosti při podpisu smlouvy, proti písemnému 
potvrzení.



       
V Záměli dne 15. 9. 2014

Starosta:

Místostarostka:

    


