
Usnesení č. 37 l 2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 1ó. 12.2013 v 18,00 hodin v Penzionu orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl na svém jednání č.37 l 2013

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Určuje ověiovateli Zápisu Ing' Miros]ava Rozkota CSc. a Ing' Josefa Myšríka,
zapisovatelkou určLÚe Milenu KapJanor ou a scltanrrn h1asů urcuji JaIta Stašáka'

4. Zastupite]stvo obce Záměl bere lla vědomí zpráw o činnosti obce'
3. Zastupitelstvo obce Záně1 bere na r'ědon kontťolu přijatých usnesenl'

15. Zastupjtelstvo obce Zámělbele navěrlomí rozpočtové opátřeni ě.25,26 /2013 lviz
- příloha.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Zastupitelstvo obce Záněi schvaluje program jednání č' 37 / 2013
5. Zastupjtelstvo obce Ziíměl schr'aluje rozpočet obce Zámčlna Iok 201,1 iako \WovnanÝ

\ e \'ýši ó 3 ] 8 200,- Kč. Závazným ukazatelem pro obec jsou paragrati. Dale schvaiuje
přisrér ek oro přrsocr kol ol orplnizaci ,/s x \4s l{imél .e 
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ooi oóo.-rc'

6. Zastupitelstvo obce Z.iměl scl.lvaluje 
^smennou 

smlour u ntezi obcl Zámel, na pozenky
s parc. č' 983/3 a 768/1 s r'1irněrou 100j nt2 a Petrotr Novomo u, Zárnél l 25' na pozemky
c parc c '4q -' ll 12. 7jo.l . r)ncrnu 8oj rn .

Rozdí] \'e \'ýněře pozenkťL v metlech je 1]0 1n2 . částka Za 1 m, činí 25.-Kč.
Rozdíl v penězích činí 2 750.-Kč' který paní Petra Novotná uhmdí obci ŽáměI.
Návrl'i na iízení o povo]ení vkladu na Kataslrá]ni úřad hladí obec Záfiěl

7. Zastupitclstvo obce Záměl sclrvaluje uza\,ření smlouvy o včcném břemeni ( právajizdy
a chůze ) na pozemek 759/6 oddělený geonetrickým plánem číslo 'l28- ]3ó/2013'
Smlouva se uzavírá mczi obcí Zánrěl a l'lastníken pozemku panem Petren HvěZdou.
Záměl 54. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za částku 2 000.-Kč'

8. Zastupitelstvo obce Záměl sclrr'aluje žádost manželů Grulichových. Zánlě1 218 o úpravu
žádosti obce Zárněl o vydriní pozcrr <ů r. katastrálnr'Ln Llzemr' ZaméL aúresor ané Státnínru
po,zemkovénu úřadu Praha' Kiajskému pozemkovénu Ílřadu pťo Královéhradecký kraj se
sídlem v Hťadci IGáIové, a to \'ynětí pozemku. parcely parc. č' 100/23 v obci a katastrálním
uzemí Zánlě].

9. Zastupitelstvo obce Zálěl schvďuje memotandum o potvrzení společného zájmu při
řešení doptavní obslrržnosti nlikolegionll se Zvláštním zřet;lem k osoůní železnioni dopiavě'
10. Zastupitelstr'o obce Zánlě1 schvaluje smlouvu s palem Radkem SokoIem. Rybná narl

Zdobnicí čp. 78 na kontrolní a administratil'ní činnosi v orlpadovém hospoclářství v naší obci.
Činnost bucle provádět po dobu jedtroho loku od 1. l. 2014 do 31. 12' 2014 za částku
2 000,-Kč měsíčně'
1l. Zastupitelstvo obce Zánrěl schr'a.luje smlouw o sdružení pťostiedků na společnou

jednotku požárni ochrany pro obec Ploluba. PIo účely této smlour,1, se za společnou jednotku
poŽární oclŤany považuie JPo obce Zámě].



12. Zastupitelstvo obce Ziíněl sch\'aluje smlouvu o sdruženi prostředků na společnou
.jednotku poŽán ochťany plo obec Po]om. Pro ťLče]) této smlouvy se za spo]ečnou.jcdnotku
poŽární ochrany považuje JPo obce Záměl'
13. Zastupitelst\'o obce Záměl schr'aluje příspě\'ck pro TJ spoftovní klub lfulě1

na q]'stavbu ziízemi na volejbalových kurtech r'e r'ýši 30 000.-Kč'
1,l. Zastupite]stvo obce Zríměl schvaluje finanční příspěvck ve vÝši 2 726.-Kč pro sociá1ní

výbor od Íirmy Tercie. Doudleby nad or'licí 517 42, Zastoupenou panem Jiřím Kaplanen.
l5. ZasILL|ite]st\ U ,.hce Zamé] sťh\ aluie pověření proVést inventury pro pana Ing' Miroslava

Ro,,loli (-qc' . účetriparrr qlépJl u \'ťl;lo\oLl r pr'l' J.rrlu TrcjtraroroLr

Zastupite|stvo obce pověřuje:

6. Zastupite1st\'o obce Záně] poVěřuje stcrostLlpodpjsem snlénne sLn]oLLrr mezi obcí
Ziín]ěl. na pozemky s parc' č. 983/3 a 768 ls\JmérolL]003nl2aPctÍouNo\oLnou.
Zán'rěJ J25.na pozenky 5 parc. č. 74912, 1 i l2. 756/2 s r'ýměrou 893 m'.

7. Zastupitelstvo obce Zámě1po\'ěiuje starostu podpisem smlouv'v o věcném břeneni (
prár'ajízd-v a chůze ) na pozcmek 7591ó odděIcný geometríckým plánem číslo ,l28-136/2013 s
v1astníkenr pozemku panem Petrcrn Hvězdou. Záměl 54.

9. Zastupilelst\o obce Zámě] po\'čřuje staroslu podepsáním a piedánífu memoranda o
pot\'rzení spo1ečného záimu pii řešení Cloplavní obslr]žnosti mikrorcsionu se Z\1áŠtnim
zřetelem k osobní Železrriční dopravé Královéhndeckému kraii'

l0. Zastupitelst\'o obce Záměl pověřuie stalostu podpisenl sm]ouvy s panen Radkem
Sokolem, Rybt]á nad Zdobnicí čp. 78 na kontlolní a ad inistrativDí činnost ! odpadovén:l
hospodářst\'í 1' !aší obci' Č innost but1e pror'ádět po dobu jednoho r oku ocl 1 ' 1' 2014 do ] 1 '

12.2014.
11. Zastupitelst\.o obce Záměl povčň.Úe starostu podpiscm smlou\') o sdružení prostředků

na spo1ečnou jednotku požámí ochrany pro obec Proluba'
l2. Zastupite1stvo obce Zrímě1 por'ěřujc starostlj podpisem Snllou\T o sdružení prostředků

na spolcčnou j ednotku požán'Í ochan} pro obec Po1om'
15. Zastupitelstvo obce pověilje pro!edeni in\'entu1 pana Ing' Miroslava Rozkota CSc. ,

účetní pani Štčpánku S]ezákol'ou a paní Janu TreitnalovoLl'

v Zámčli dne 16. 12.2013

staťosta:

MístostařostkaI


