
Usnesení č. 17 12012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
C) rlice.konaného dne 19.3.2012 v 18,00 hodin v penzionu

Zastupile]stvo obce Zárně] na svém jednání č.17l2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

l. Určuje ověl'ovateli zápisu lng. \{ilenu KrupičkovoLl a Jaroslavu Pišlovoll.
zapiso\'atelkou uťčlÚe Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jana Stašáka

,l. Zprávu o činnosti obce'
3. Kontroiu přiiatých usnesení'

Zastupitelstvo obce schvaluj e:

2. Pr'ogran jednáni č.17'12012
5. Zastupilelstvo obce schvalrrje doclatek Č'10 Sm]orrr'y o dílo na svoz a odslranor'ani

komunálního odpadu z odpador,ých nái.lob sť \poLei no5t;E[ola Če.ké Libcha\ ) '
Jedná se o měsíční nar'ýšení o 690,-Kč za výs!'p a svo7 popelnic-

6. Zaslupitclst\o obce schvaluje přijetí finančního daťu ve výši 20 000,_Kč od
Králoi éhradcckého kra.je na nákup baterií na PTS.

7. Zrýupitc]it\oobce\ch\oltle7adostJitkvaJaroslal'a ;hnakoupipozemkrt
parc c 18_1 ] orrnrerc ]]] nl'/\ |.ala\tťálním ťlzemí Zánlč1za cenu 20._Keza ]nir.
Poplatek za zhoto!'eni kupni smlorrvy a pop]atek k Žádosti o povolení r'kla<lu v]astnického
ol;\d dn \Jt,]5lru l ťlnU\ ''o.li hr''dr k rorr'ic.'

8. Zastupitelstvo obce sch\'aluje Žádost o pronájem pozemků parc'č 155i,1.2i6. 109]
\' katastlálnim úZemí ZárIě]

9. Zastupitelsho obce schr'aluje rrávrh Žádosti o dotaci Z / Programll Životn í pťo stiecli / na
\,ýsta\btl sbčmého d\'or.a a kotnpostám1'. na zařízení malóho rozsahu.
Dotace činí 500 000. Kč a dot'inanco\.áni Z vlastnic1r zdrojil činí 300 00o'-Kč'
l0. Zastupitelst!'o obce sch\.aiLlje ceno\.ou Ilabidku na opraru garáŽe plo hasičskou teclmiku

l areáIu m1Ýna čp.26'
ZaslllpitcIst\'o ot]cc \''l'bralo a schvá1i1o cenororr nabídku oc] firmr'Petr Čerrinka star,ební
1l'rce',/''rrr' Čo' !' \r.].qn1..'l' i'n .'''a.i .-K. Le/ DPH'
Celkor'á cena brrde 27ó 000.- Kč'
Il. ZastLlpitelst\ o obce sch\'aluje Zá! ěIečnou Zprá\.Lla zá\ ěrečný ťlčet obce a v}'jaclřuje

souhlas s celoročnín hospoclaienim i r'Ýhraclou. na základě nichž přijnre územní sanloSpťá\,1ii
celck opalření k nápra\ ě Zjištěných chyb a nedostatků. přiron1 \ },\'l]cií ZáÝěr\. 1ůči osobán.
které zpÍrsobil1 svínr.jcdnánírl Ítzemníntu sanrosptárrrímu ceLkrt škodu.
12. ZastrrpiteJstvo obcc ZárIě] sc]]\.a]uic rozpočtolé opatření č.2 ,liz' přiloha

Toto Íozpočlovó opaliení se týká Íe1ilnclace mzd)' ni piidě]enÓho pr.acovníka od Uioclu lraue'
l_]. lastupilelst\'o obcc Zán'rě] seslavilo a sc]rr'álilo víběrovou konrisi. která buc]e hodnotit

nabíclkr na chodník u Perrzionu or1ice'



Členové výběrové kornise: Ing' Milena fuupičkor'á, Milena Kaplanová' Jaroslava Piš1ová'

Ing. Mirosiav Rozkot CSc'' lng' JosefMyŠák, ]an stašák

Zastupitelstvo obce pověřuj e:

5. Zastupite]stvo obce pověřuje starostu podpjsem dodntktL Č' 10 SmLour 1 o rlí1o

." ň' uiJiuulo'aní koÁunálniho odpaclu z odpador jch nádob se společností Ekola

České Libchavy.-'_o. 
Žastupltelst"'o obce pověilje starostu podpisern darovací smlouvy

s Královékadeckým krajem na nákup baterii na PTs'

V Záměli dne 19.3.2012

.t
Starosta: fl/{

I

Místostarostka:


