
Usnesení č. 29 / 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 20. 3. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 29 / 2017 

 

 

 

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 Ing. Milenu Krupičkovou. 

    4.  Zprávu o činnosti obce. 

    3.  Kontrolu přijatých usnesení. 

  12.  Rozpočtové opatření č. 1, 2 / 2017 / viz příloha. 
 

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

    2.  Program jednání č. 29 / 2017 

    5.  Předloženou žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Evy Klecandrové o schválení převodu peněz 

/ zisku z minulého roku ve výši 58 803,20 Kč / do rezervního fondu. 

    6.  Smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně 

postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2017 ve výši 

2000,-Kč. 

    7.   Smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, 

os Základní organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru 

pro rok 2017 ve výši 2000,-Kč. 

    8.   Výsledek výběrového řízení na „ Nákup zametacího stroje pro úklid komunikací v obci 

Záměl “. 

Nejvýhodnější nabídku předložila dle názoru komise, firma s nabídkou č. 2: Agroslužby 

Záměl s.r.o., Záměl 228, 517 43 Potštejn, která splňovala všechny podmínky zadavatele  

a nabízená cena byla nejnižší a činí 210 000,-Kč. 

   10.   Předloženou Zřizovací listinu příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ Záměl, okres Rychnov 

nad Kněžnou. 

   11.   Rozpočtové opatření v příjmové části ve výši přijetí dotace, a to v částce 1 024 000,-Kč 

a dofinancování projektu částkou 1 852 000,-Kč z vlastních zdrojů. 

Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navýšení příjmů o částku 1 024 000,-Kč a výdajová část 

zahrnutá v rozpočtu u kapitoly ČOV bude navýšena na částku 2 876 000,-Kč. 

 
 

 

 Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
    9.  Žádost manželů Chudých, bytem Záměl čp. 110 na odkoupení pozemků v majetku obce 

Záměl. 

Bylo dohodnuto, že o odkoupení pozemků parc. č. 317/31 a 317/32 manželé Chudí, bytem  

Záměl čp. 110 znovu požádají poté, co bude vyřešena kanalizace. 



 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

 

   6.   Starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití daru podpisem smlouvy  

na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 

Vamberk. 

   7.   Starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití daru podpisem smlouvy  

na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní 

organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn. 

   8.  Starostu podpisem smlouvy s firmou Agroslužby Záměl s.r.o., Záměl 228, 517 43 

Potštejn, na nákup zametacího stroje pro úklid komunikací v obci Záměl. 

 

  

 
   

    

 

 

V Záměli dne 20. 3. 2017 

 

 

Starosta: 

 

 

Místostarostka: 

 

 

     


