
 

 

USNESENÍ  Č. OZ/11/2017 

Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání 

dne 04.09.2017 

Schvaluje: 
11/2017/001 

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

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

Zapisovatelem byl určen: Mgr. Milan Greguš 

 

11/2017/002 

…pověření starosty odpovědí předsedkyni OV KSČM p. Marii Ondráčkové – obec poskytuje prostor k výlepu 

volebních plakátu zdarma a všem stranám za stejných podmínek 

 

11/2017/003 

Uzavření smlouvy s firmou Profesionálové na základě poptávkového řízení na projekt „Orlickohorského centra“ 

do IROP 

 

11/2017/004 

Rozpočtové opatření č. 32/2017 – Tradice v údolí Divoké Orlice + úprava rozpočtu 

Rozpočtové opatření č. 33/2017 – Modernizace zařízení SDH 

Rozpočtové opatření č. 34/2017 – Historické věže Kladského pomezí, Obecní dům čp. 34  

 

11/2017/005 

…a pověřuje starostu k podepsání smlouvy na výstavbu osvětleného běžeckého okruhu s firmou CALIPSO 

 

11/2017/006 

Záměr směny pozemků s LČR v rámci SKI Areálu a souhlasí s určením soudního znalce p. Fremutha. Jedná se  

o pozemky p.č. 3045, 3050 v kú. Jadrná, ve vlastnictví LČR, za p.č. 3311, v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří ve 

vlastnictví obce 

 

11/2017/007 

Záměr prodeje pozemku p.č. 3465 v kú. Kunštát u Orlického Záhoří 

 

11/2017/008 

Prodej pozemků p.č. st. 221 včetně objektu, p.č. 1095, 3251/2,3252 dle GP v kú. Kunštát u Orlického Záhoří 

 XXXXXXXXXX za cenu Kč 445.000,-- Kč 

 

11/2017/009 

Prodej pozemku p.č. 3393/1 za Kč 888.576,-- a pozemků p.č. 3392, 3393/3 za cenu Kč 1.045.216,-- vše v kú. 

Kunštát u Orlického Záhoří p. XXXXXXXXXXXX 

 

11/2017/010 

Prodej pozemku p.č. 3393/4 v kú. Kunštát u Orlického Záhoří p. XXXXXXXXXXXX za Kč 52.650,-- 

 

11/2017/011 

Dar ZŠ a MŠ Orlické Záhoří ve výši Kč 5.000,-- na počáteční přípravu pro děti 

 

11/2017/012 

Podání exekuce na p. XXXXX a p. XXXXXX vzhledem k jejich narůstajícím pohledávkám za nájemné a služby 

 

11/2017/013 

Snížení doplatku z vyúčtování od firmy Byttherm na služby za období od 01.01.2017- 30.06.2017 p. XXXXXX 

o Kč 10.000,-- na vrub obce.  

 

Neschvaluje: 
11/2017/014 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s CEZ Distribuce z důvodu neadekvátní jednorázové náhrady 



 

Bere na vědomí: 

 
11/2017/015 

Rozpočtové opatření č. 28/2017 – oprava RO 11/2017 a úprava rozpočtu 

Rozpočtové opatření č. 29/2017 – dotace z ÚP 

Rozpočtové opatření č. 30/2017 – dotace z ÚP 

Rozpočtové opatření č. 31/2017 – převod peněz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       podpis  místostarosty                                                                                                      podpis starosty 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 


