
Usnesení č. 39 / 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl 

konaného dne 21. 2. 2022 v 18,00 hodin na OÚ Záměl. 

Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č. 39 / 2022 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.                                      

1.  Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou                                    

Sčítáním hlasů určuji: Ladislava Kapuciána                                                                   

Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.  

11. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 / 2022 / viz příloha  

 

  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 39/ 2022 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje na žádost pana Františka Kotyzy pronájem pozemku parc. č. 

54/1 na němž stojí hospoda Vagon. Smlouva zůstává beze změn a prodlužuje se o 10 let. 

6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu 

obce Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí 

daru v roce 2022 ve výši 4000,-Kč. 

7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu na poskytnutí finančního 

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

16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2022 ve výši 2000,-Kč.  

8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost pana Ladislava Kapuciána na 

nákup motorové pily pro zásahovou jednotku SDH Záměl za cenu 22 000,-Kč. 

9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku pana Leoše Dostála na opravu 

střechy na budově bývalého mlýna. Jedná se o výměnu šroubů, kterými jsou připevněné 

plechy. Cena za práci je 22 000,-Kč. 

 

 

  

 

 

 Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu sepsáním a podpisem smlouvy s panem 

Františkem Kotyzou na pronájem pozemku parc. č. 54/1 na němž stojí hospoda Vagon. 

6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu po doložení faktur prokazujících finanční 

použití daru podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru v roce 2022 z rozpočtu obce 

Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. 



7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy na poskytnutí finančního 

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

16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2022 ve výši 2000,-Kč. 

8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu nákupem motorové pily pro zásahovou 

jednotku SDH Záměl za cenu 22 000,-Kč. 

9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu sepsáním a podpisem smlouvy s panem 

Leošem Dostálem na opravu střechy na budově bývalého mlýna. Jedná se o výměnu šroubů, 

kterými jsou připevněné plechy. Cena za práci je 22 000,-Kč. 

 

 

 

 
   

    

 

 

V Záměli dne 21. 2. 2022 

 

 

Starosta: 

 

Místostarostka: 

 

 

     


