
Usnesení č. 14 / 2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 
konaného dne 16. 11. 2015 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 14 / 2015 
 
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
   1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Martina Šklíbu zapisovatelkou 
určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu Štefkovou. 
    4.  Zprávu o činnosti obce. 
    3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
  12.  Rozpočtové opatření č. 13, 14 / 2015 / viz příloha. 
 
 
  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
    2.  Program jednání č. 14 / 2015 
    6.  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
    8.  Smlouvu č. 15JPO03-0192 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje.  
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 400,- Kč 
na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ( dále jen „JSDH obce“) 
vynaložených v roce 2015. 
    9.  Předloženou žádost Českého svazu včelařů,z.s., základní organizace o umístění sídla 
v budově obecního úřadu. 
Bude sjednána smlouva o výpůjčce jedné místnosti v budově obecního úřadu na dobu 10 let. 
Smlouva bude schválena na příštím veřejném zasedání. 
  10.  Předloženou žádost Tělovýchovné jednoty SK Záměl o umístění sídla v budově 
obecního úřadu. 
Bude sjednána smlouva o výpůjčce jedné místnosti v budově obecního úřadu na dobu 10 let. 
Smlouva bude schválena na příštím veřejném zasedání . 
  11.  Zprávu o uplatňování Územního plánu Záměl za období 12/2011 – 10/2015, která tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
 
   
   
 
 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
     7.  Předloženou žádost pana Miroslava Příhody na odkoupení pozemku parc. č. 54/2 
v majetku obce Záměl.  
Pozemek se ponechá ve stávajícím pronájmu. 
    
        



Zastupitelstvo obce pověřuje: 
    5.  Pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., pana Josefa Novotného, a pana Ing. Martina Šklíbu 
kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. 
Kontrola bude provedena dne 18. 11. 2015. 
    8.  Starostu podpisem smlouvy č. 15JPO03-0192 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje.  
 
 
 
        
 

   
    
V Záměli dne 16. 11. 2015 
 
 
Starosta: 
 
 
Místostarostka: 
 
 
     


