
 

 

 

 

 

USNESENÍ  Č. OZ/09/2016 

Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání 

dne 04.10.2016 

 

Schvaluje: 
09/2016/001 

Navrhovateli zápisu byli určeni: p. Eva Poislová, p. Antonín Špinler 

Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Vojtěch Špinler, p. Karel Vychytil 

Zapisovatelem byl určen: Mgr. Milan Greguš 

 

09/2016/002 

Darovací smlouvu s DSO Mikroregion Rychnovsko na plastové nádoby na odpad 

 

09/2016/003 

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2013470/VB/01 Jadrná, čp. 3260 – XXXX – kabel NN 

 

09/2016/004 

Žádost o prodeji pozemku XXXXX., pozemek p.č. 3189 v k.ú. Trčkov za cenu Kč 30,--/m2 

 

09/2016/005 

…a pověřuje starostu obce požádat KHK o dotaci na výstavbu prodloužení vodovodu do Jadrné 

 

09/2016/006 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, schválilo na základě  

§ 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona uzavření smlouvy se zhotovitelem, který je oprávněnou osobou k výkonu 

územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 2 stavebního zákona, na pořízení území studie v rozsahu lokality 

„Zk 18“ vymezenou Územním plánem Orlické Záhoří 

 

09/2016/007 

…a pověřuje starostu obce požádat o dotaci z dotačního programu královéhradeckého kraje – Obnova a údržba 

venkovské zástavby a občanské vybavenosti – ZŠ oprava budovy  

 

09/2016/008 

…a pověřuje starostu obce požádat o dataci z dotačního programu královéhradeckého kraje – Komplexní úprava 

nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura – Oprava chodníků od školy 

k hasičské zbrojnici 

 

09/2016/09 

Prodej pozemků XXXXX: 

v k.ú. Trčkov - p.č. 3106, 3112, 3114, 3118, 3122, 3127, 3129, 3132, 3136 

v k.ú. Bedřichovka- p.č. 3023, 3027, PK-72 

v k.ú. Jadrná – p.č. 3063 

v k.ú. Kunštátá u Orlického Záhoří – p.č. 3017, 3294, 3295, 3318, dle GP 3389/4, 3389/3, 3277/5, 3296/c 

za Kč 1,--/m2 z důvodu prodeje lesních pozemků obci Orlické Záhoří od XXXXX  

 

09/2016/010 

Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 34 – ordinace – firmě RokMED s.r.o. zastoupené Bc. Vojtěchem  

Macákem - jednatelem 

 

09/2016/011 

Úpravu rozpočtu po změnách v části financování na položce 8113 – zápůjčka ve výši Kč 1 mil., zároveň 

navýšení splátek úvěru na položce 8124 a splátka krátkodobých přijatých půjčených prostředků na položce 8114 

– úprava proběhne v měsíci říjnu. 



Neschvaluje: 

09/2016/012 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 na nákup knih – Kultura Rychnov nad Kněžnou  

 

09/2016/013 

Nabídku výroby publikace – PIP s.r.o. Hradec Králové 

 

 

 

 

Bere na vědomí: 

09/2016/014 

Rozpočtová opatření č. 35, 37 -  úprava rozpočtu, č. 36 – převod peněz KB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------                                                                                                 ---------------------------- 

podpis  místostarosty                                                                                                       podpis starosty 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


