Usnesení č. 15 / 2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 21. 12. 2015 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 15 / 2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.,
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu Štefkovou.
4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
12. Rozpočtové opatření č. 15, 16 / 2015 / viz příloha.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 15 / 2015

5. Rozpočtový výhled obce Záměl na roky 2017, 2018, 2019.
6. Prodloužení stávajících nájemních smluv občanům, kteří mají od obce Záměl v
pronájmu pozemky nebo jejich části a v příštím roce končí doba jejich platnosti.
Doba trvání nových nájemních smluv se stanovuje na 10 let. Cena pronájmu pozemku nebo
jeho části za 1m2 je 1,-Kč za 1 rok.
Nájemní smlouvy budou uzavírány se stávajícími nájemci, kteří mají v současné době platnou
nájemní smlouvu.
7. Výpůjčku jedné místnosti v budově obecního úřadu pro Český svaz včelařů,z.s.,
základní organizace z důvodu umístění sídla organizace.
Výpůjčka se uzavírá na 10 let.
8. Výpůjčku jedné místnosti v budově obecního úřadu pro Tělovýchovnou jednotu SK
Záměl z důvodu umístění sídla organizace.
Výpůjčka se uzavírá na 10 let.
9. Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-2005316/VB12) Záměl rek. NN z TS 906 směr
k PB č. 1996.
10. Pravidla sociálního fondu.
11. Inventurní komisi ve složení: předseda- Ing. Miroslav Rozkot CSc., členky- Štěpánka
Slezáková a Jana Trejtnarová.
13. Rozpočet obce Záměl na rok 2016 jako vyrovnaný ve výši 6 271 200,-Kč. Závazným
ukazatelem pro obec jsou paragrafy. Dále schvaluje příspěvek pro příspěvkovou organizaci
ZŠ a MŠ Záměl ve výši 600 000,-Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
6. Starostu podpisem nájemních smluv s občany, kteří mají od obce Záměl v pronájmu
pozemky nebo jejich části a v příštím roce končí doba jejich platnosti.
7. Starostu podpisem smlouvy o výpůjčce mezi obcí Záměl a Tělovýchovnou jednotou SK
Záměl
8. Starostu podpisem smlouvy o výpůjčce mezi obcí Záměl a Tělovýchovnou jednotou SK
Záměl
9. Starostu podpisem smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-2005316/VB12) Záměl rek. NN z TS
906 směr k PB č. 1996.

V Záměli dne 21. 12. 2015

Starosta:

Místostarostka:

